AKADEMICKIE BIURA I CENTRA KARIER
JAKO HR BIZNES PARTNER DLA FIRM
EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?

Akademickie Biura Karier (zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1065 z późn. zm.) to jednostka działająca na rzecz aktywizacji
zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez
szkołę wyższą lub organizację studencką.
Biura karier uczelni zadeklarowały wolę współpracy
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.
Porozumienie o powołaniu sieci zostało podpisane przez kierowników Biur
w grudniu 1998 r.
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Główne

Obszary

Działania

przygotowywanie do wejścia
na rynek pracy
(powadzenie doradztwa
zawodowego i kariery)

dostarczanie studentom
i absolwentom informacji
o rynku pracy i możliwościach
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych

pomoc i przygotowanie
studentów do aktywnego
poszukiwania pracy

Akademickich

Biur i Centr

Karier

zbieranie, klasyfikowanie
i udostępnianie ofert pracy,
staży i praktyk zawodowych

prowadzenie bazy danych
studentów i absolwentów
uczelni zainteresowanych
znalezieniem pracy (!)

pomoc pracodawcom
w pozyskiwaniu odpowiednich
kandydatów na wolne miejsca
pracy oraz staże zawodowe
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BIURO ds. KARIERY?
czyli
O POCZĄTKACH AKADEMICKICH
BIUR I CENTR KARIERU

Pierwsze w Polsce biuro Karier powstało na początku 1993 roku na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przy wsparciu Johna
C. Franksa, który był dyrektorem podobnej jednostki na uniwersytecie
w Hull.
W roku akademickim 2020/2021 działało 349 uczelni, w tym
130 publicznych, 219 niepublicznych, w tym 10 wyznaniowych.
W zdecydowanej większości działają na nich również Biura i Centa Karier.
Według różnych szacunków w Polsce działa od 340 do 200 Biur i Centr
Karier.
Tylko w województwie mazowieckim jest ich przeszło 40, zrzeszonych
w Mazowieckiej Sieci Biur Karier.
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Prognoza ludności Polski do 2050 roku – Portal Statystyczny

Ludność Polski. Demografia 2021 (populationof.net)
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Ludność Polski. Demografia 2021: przyrost naturalny, średni wiek. Prognozy i dane historyczne. (populationof.net)
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WE WSPÓLNEJ SPRAWIE, czyli
PRZESTRZEŃ NA DZIAŁANIA
PRACODAWCÓW ORAZ
CENTR I BIUR KARIER

Aktywność i pasywność w kontaktach pracodawców oraz Centr i Biur Karier

PASYWNE

Lorem
ipsum
PROAKTYWNE

BIURO / CENTRUM KARIER

PRACODAWCA

Jest doradcą i ekspertem w kontakcie
z pracodawcą.
Wychodzi z inicjatywą, wspiera pracodawcę, udziela
jasnych i otwartych komunikatów na temat
możliwości współpracy lub jej braku w danym
zakresie. Rozumie tryb i sposób działania otoczenia
biznesowego.

Jest partnerem i współkreuje
działania na uczelni.
Przychodzi z pomysłem i strategią współpracy
i rekrutacji. Rozumie tryb funkcjonowania uczelni,
komunikuje jasno i otwarcie swoje potrzeby, bierze
pod uwagę uwarunkowania na uczelni oraz w pracy
Centrum i Bura Karier.

Jest biernym odbiorcą działań ze strony pracodawcy.
Nie weryfikuje, nie doradza, jest reaktywne.

Nie weryfikuje, np. profilu uczelni, nie
indywidualizuje kontaktu, nie przyjmuje feedbacku,
oczekuje działań nie realizowalnych ze strony uczelni.
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Współpraca z Centrami i Biurami Karier
Indywidualna współpraca
z Centrum/Biurem Karier
Employer branding

Studenci i absolwenci

Konkursy dla studenta = dodatkowa praca. Zbyt rozbudowany konkurs raczej spotka się
z mniejszym zainteresowaniem. Zbyt mało ambitny, zachęci „gadżetożerców” do
udziału. WAŻNE: nagroda powinna być atrakcyjna dla danego pokolenia.
Lepsza rozpoznawalność marki na uczelni/wśród studentów. WAŻNE: założenie,
że jesteśmy liderem rynku i wszyscy nas znają, to pułapka. Najbardziej nawet
rozpoznawalna firma w swojej branży, może nie być znana wśród studentów.

Najlepsze polecenie „kontakt od przyjaciela”, marketing szeptany

Budowanie świadomości marki ma realny wpływ na przyciąganie młodych talentów.
Informacja dodatkowa

WAŻNE: obniża się próg wejścia na rynek pracy. Obecnie większość studentów
zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe w wieku 16 lat!

11

Możliwe działania HR-owe we współpracy z Centrami i Biurami Karier
Badania potrzeb
i oczekiwań studentów
Zaproszenie na staże i praktyki

Patronat

Ambasador Studencki

Konkursy i in.

Studenci, jak każda grupa docelowa powinna być dobrze zdefiniowana.
WAŻNE: często bierność studentów w kontakcie z pracodawcami nie wynika z cech
danej generacji, ale z braku... przygotowana do kontaktu (kompetencji miękkich)
Wzbudzi największe zainteresowanie wśród studentów. WAŻNE: raczej dla studentów
stacjonarnych. W trybie niestacjonarnym większość osób już pracuje,
a na studiach podnosi kwalifikacje.
Patronatem można objąć Samorząd Studencki, organizacje studenckie, a nawet
Centrum/Biuro Karier. WAŻNE: należy sprawdzić zasady patronatu na danej uczelni.

Ambasador musi czuć wsparcie ze strony firmy. WAŻNE: przeszkolenie.
EFEKTYWNE: zaproponowanie roli studentowi po praktykach, z którym wiążemy
nadzieję na dalszą współpracę
Lepsza rozpoznawalność marki na uczelni/wśród studentów. WAŻNE: założenie,
że jesteśmy liderem rynku i wszyscy nas znają, to pułapka. Najbardziej nawet
rozpoznawalna firma w swojej branży, może nie być znana wśród studentów.
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ZASADA 3 x PIERWSZY
KONTAKT

ROK

STOPIEŃ

Pierwszy kontakt im szybciej
tym lepiej, buduj świadomość
swojej marki/firmy.

Staraj się dotrzeć do studentów
i studentek już
na pierwszym roku.

Przy rekrutacji „na wczoraj” nie
zaistniejesz w świadomości
studentek i studentów.

Nawet jeżeli teraz nie są dla
Ciebie jeszcze odpowiednio
przygotowani, to są już
potencjalnymi kandydatami
i kandydatkami.

Pierwszy stopień studiów
to czas, gdy studiujący prawie
wszyscy muszą obowiązkowo
zaliczyć praktyki.
To czas dla Ciebie,
żeby wyłonić potencjalne
talenty.

Czas szybko mija,
zaraz opuszczą uczelnię.

Możesz je sprawdzić
w praktyce.
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Aby

ZASADA 3 x PIERWSZY

zadziałała warto wziąć pod uwagę

WSKAZÓWKA 3 x K
KONTAKT

KOMUNIKACJA

KONSULTACJA

zindywidualizowany,
skierowany
do Centrum / Biura Karier

otwarta, jasno określająca
potrzeby, jednocześnie
uwzględniająca realia działania
na uczelni

wypracowanie wspólnie przez
pracodawcę i Centrum / Biuro
Karier strategii działań
i komunikacji z grupą docelową
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ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ
PODRÓŻY W POSZUKIWANIU
STUDENCKICH
I ABSOLWENCKICH
TALENTÓW!

Kontakt
Dobrosława Choryńska-Chudy
Kierownik Centrum Karier Collegium Civitas
mob.: 789 009 564
e-mail: dobroslawa.chorynska-chudy@civitas.edu.pl www.civitas.edu.pl
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