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Wsparcie studentów w zakresie wejścia na rynek pracy 

W latach 2013 - 2017 

I. Liczba szkoleń dotyczących aktywnych metod szukania pracy w ostatnich 5 latach oraz liczba 
studentów uczestniczących w szkoleniach 

2013 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 Pierwsza praca – przygotowanie do  
wejścia na rynek pracy 

WUP 

26.02.13 5 

2 Moja firma – szansą na zatrudnienie 
dla osób młodych 

27.02.13 
12.04.13 
17.10.13 

35 

3 Komunikacja i asertywność w poszukiwaniu pracy 28.02.13 
23.04.13 

18 

4 Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami 25.04.13 
17.10.13 

32 

5 ABC Przedsiębiorczości PFRR 09.12.13 29 

Razem: 119 

2014 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 Spotkanie z pracodawcą Komenda Miejska Policji w Łomży 22.05.14 68 

2 Spotkanie z pracodawcą Przedstawiciel firmy „Bona” 25.08.14  
01.09.14 

12 

 Spotkanie z pracodawcą Przedstawiciel firmy IT Card 04.03.14 3 

3 Warsztat "Poznaj swoje mocne i 
słabe strony" 

dr Anna Turosz 24.05.14 
 

6 

4 Warsztat "Jak realizować marzenia 
– efektywne wyznaczanie celów 
życiowych" 

dr Anna Turosz 25.06.14 

 
20 

Razem: 109 

 

Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w PWSIiP w Łomży 

W ramach OTK odbywają się warsztaty współorganizowane z Wojewódzkim Urzędem Pracy, 

Powiatowym Urzędem Pracy, OHP w Łomży, Inkubatorem Ludzi Biznesu oraz firmą Current Flow. 
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Studenci mają możliwość spotkania sia z pracodawcami z różnych branż. Uczestnicy mają również 

niesamowitą okazję skorzystania z doradztwa grupowego czy też indywidualnego. Wydarzenie 

ma na celu uświadomienia uczestników na temat ich ścieżki kariery oraz pokazanie im 

alternatywnych sposobów rozwoju. W przedsięwzięciu bierze udział corocznie 200-500 osób. 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 "Moja firma" - warsztat 
WUP 22.10.14 

31 

2 
"Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami" 
- warsztat 

27 

3 

Spotkania z pracodawcami: 
1. Metamorphosis Poland 
2. Pronar Sp.z.o.o. 
3. Camp Leaders 
4. Akademia Dobrego Startu 

przedstawiciele 
firm  

23.10.14 ok.100 

Razem: ok. 160 

2015 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w PWSIiP w Łomży 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami WUP 

20.10.15 

11 

2 
Aktywny na rynku pracy  
- Tomasz Dmuchowski  
/Informatyka, Automatyka i Robotyka/ 

Current Flow 
Incred 

37 

3 Jak prowadzić firmę bez ZUS? ILB 
21.10.15 

34 

4 Indywidualne poradnictwo zawodowe PUP ok. 100 

5 Bezpieczna praca za granicą – co należy wiedzieć? WUP 
22.10.15 

10 

6 Komunikacja z elementami autoprezentacji WUP 5 

7 
Autoprezentacja – przygotowanie do  
rozmowy z pracodawcą 

WUP 23.10.15 12 

Razem: 209 

 

Organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w PWSIiP w Łomży 

ŚTP to min. warsztaty promujące wśród studentów pojęcie przedsiębiorczości, zakładanie 

własnej działalności gospodarczej. W wydarzeniu wzięli udział głównie studenci Zarządzania. 

Łącznie udział w przedsięwzięciu wzięło ok. 40 osób. 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 

1 Mój pierwszy biznes WUP 16.11.15 

2 Aktywny na rynku pracy - Bartłomiej Szwarzbach /Zarządzanie/ BanCom 
17.11.15 

3 
Aktywny na rynku pracy – Krzysztof Fabiszewski 
/ABC przedsiębiorczości/ /Zarządzanie/ 

Park Przemysłowy 
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Aktywny na rynku pracy  

Projekt zakłada organizację spotkań studentów z pracodawcą, który prowadzi działalność 

gospodarczą związaną z kierunkiem studiów uczestników spotkania oraz z przedstawicielami 

firm/instytucji, którzy mogą opowiedzieć o strukturze firmy w której pracują, szczeblach kariery 

czy też procesie rekrutacji. Tym samym lokalni pracodawcy spotykają się z potencjalnymi 

pracownikami. Studenci mają możliwość zadawania pytań oraz poznania na przykładzie 

trudności, ale także zalet prowadzenia działalności/pracy w zawodzie po ukończonych studiach. 

W 2015 roku odbyły się trzy spotkania: 

 Tomasz Dmuchowski - właściciel firm Incred oraz Current Flow, 

 Bartłomiej Szwarzbach - kierownik projektu w BanCom  

 Krzysztof Fabiszewski - pracownik Parku Przemysłowego Łomża. 

Firma BanCom obecnie poszukuje ponad 50 osób, docelowo ponad 100. Zostało 

zorganizowanych 6 spotkań ze studentami, w których docelowo wzięło udział ponad 130 osób. 

Na stronie Biura Karier została zmieszczona oferta pracy, która również trafiła do absolwentów i 

studentów. 

2016 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 Trening kreatywności OT WUP Białystok 23.03.2016 15 

2 Trening kompetencji osobistych i 
społecznych 

OT WUP Białystok 12.04.2016 15 

3 Life Creator Academy Current Flow Tomasz Dmuchowski 05.03.2016 156 

 

Aktywny na rynku pracy  

Kontynuacja działań z 2015 roku.  W 2016 roku odbyło się dziewięć spotkań na terenie Uczelni 

oraz pięć wizyty u potencjalnych pracodawców: 

 IT CARD – Marcin Zacharzewski – 2 spotkania dla studentów kierunku informatyka, 

 Reinaldo Melao – piłkarz – dla studentów kierunku filologia angielska, 

 Szarpie Travel – Adam Zalewski – dla studentów kierunku wychowanie fizyczne, 

 UM w Łomży – dla studentów kierunku administracja, 

 PalMedic – Grzegorz Paluszek -  dla studentów kierunku fizjoterapia, 

 Metal-technik – Adam Łazarowicz – dla studentów kierunku automatyka i robotyka, 
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 INCRED – Tomasz Dmuchowski – dla studentów kierunku informatyka, 

 SUN SPORT – dla wszystkich studentów, 

 UM w Łomży – wizyta studentów kierunku zarządzanie w urzędzie miasta, 

 Restauracja Retro – Anna Rogińska - 3 wizyty dla studentów kierunku technologia żywności, 

 Zakład Karny w Przytułach Starych – pomoc przy realizacji wizyty dla studentów kierunku 

praca socjalna. 

Łącznie udział w spotkaniach wzięło ok. 250 studentów. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w PWSIiP w Łomży 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 Planowanie kariery zawodowej                                               PUP 

17.10.2016 

38 

2 
Poznaj siebie - badanie preferencji i 
zainteresowań zawodowych 

PUP 3 

3 Trening kreatywności WUP 18.10.2016 9 

4 Aktywny na Rynku Pracy - Firma  ,,Incred’’    Incred 19.10.2016 14 

5 Wchodzę na rynek pracy PUP 21.10.2016 5 

Razem: 69 

 

Przeprowadzenie badań GUESSS – 2013 i 2016 

GUESSS to międzynarodowy projekt badawczy diagnozujący skłonność do przedsiębiorczości 

wśród studentów. Realizowany jest co ok. dwa lata, nieprzerwanie od 2003 roku. 

Przeprowadzany jest w ramach ankiety on-line, która w każdym kraju jest identyczna, co pozwala 

na porównania między konkretnymi państwami, a wyniki przedstawiane są w postaci 

przejrzystego raportu. W poprzedniej edycji badania wzięło udział ponad 109 000 studentów z 

759 uczelni z 34 krajów na świecie. W gronie państw uczestniczących w poprzedniej edycji 

projektu znalazła się również Polska, gdzie na 36 prestiżowych uczelniach wyższych 

przebadaliśmy ok. 12 000 studentów. Koordynatorem międzynarodowym projektu jest 

Uniwersytet St. Gallen w Szwajcarii, natomiast w Polsce funkcję tę sprawuje Instytut Biznesu 

Rodzinnego. Dane zebrane podczas realizacji badania stanowić będą ważne aktywa oraz punkt 

wyjścia do późniejszych analiz i publikacji. 

W 2013 roku udział w badaniu wzięło 220 studentów, natomiast w 2016 już 480 studentów. 
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2017 

Aktywny na rynku pracy  

Kontynuacja działań z 2016 roku.  W 2017 roku odbyło się dziewięć spotkań na terenie Uczelni 

oraz pięć wizyty u potencjalnych pracodawców: 

 AVIVA Sp. z o. o. – Wojciech Żukowski – dla studentów kierunku zarządzanie, administracja, 

 Zakład Karny w Przytułach Starych – por. Dariusz Garliński – dla studentów kierunku praca 

socjalna, 

 Centralne Biuro Antykorupcyjne – przedstawiciel Biura – dla studentów informatyki, 

automatyki i robotyki, administracji, 

 Zakład Karny w Przytułach Starych – pomoc przy realizacji kolejnej wizyty dla studentów 

kierunku praca socjalna. 

Łącznie udział w spotkaniach wzięło ok. 100 studentów. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w PWSIiP w Łomży 

Lp. Temat warsztatu/spotkania Prowadzący Data 
Liczba 

uczestników 

1 Moje talenty – mój zawód – moja praca PUP 18.10.2017 30 

2 
Trening umiejętności osobistych i 
społecznych 

WUP 18.10.2017 18 

3 

XI Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi 
– spotkanie informacyjne z łomżyńskimi 
policjantami 

KMP Łomża 18.10.2017 18 

Razem: 66 

 

II. Wolontariat 

Szlachetna Paczka (2013-2017) 

Biuro Karier zawsze wspomagało samorząd studentów przy realizacji Szlachetnej Paczki. 

Koordynuje akcje oraz promuje wśród studentów, a szczególnie wśród pracowników. 

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych 

w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami 

i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin 

i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania 
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systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.  

SZLACHETNA PACZKA to najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. W ciągu jednego 

weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne 

technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce i logistyka. SZLACHETNA PACZKA łączy to 

wszystko.  

Studenci i pracownicy w przeciągu kilku lat pomogli kilkunastu rodzinom. 

III. Liczba ofert pracy pozyskanych przez biuro w ciągu ostatnich 5 lat 

Rok Liczba pozyskanych ofert pracy Liczba CV w bazie 

2013 244 240 

2014 347 289 

2015 155 221 

2016 250 150 

2017 160 116 

 

IV. Liczba płatnych staży prowadzonych przez biuro w ciągu ostatnich 5 lat (z podziałem 
na kierunki i tryb studiów) 

Pozyskiwane płatne staże od pracodawców są rejestrowane do ofert pracy – są to oferty płatne i 

rzadko kiedy wpływają do Biura Karier pod hasłem „staże”, niemniej w Biurze Karier są 

realizowane projekty finansowane przez EFS, które umożliwiają studentom odbycie płatnych 

trzymiesięcznych staży krajowych i zagranicznych oraz praktyk. Ze staży korzystają studenci 

studiów stacjonarnych. 

Rok 

Liczba 
studentów, 

którzy 
odbyli 

płatny staż 

Kierunki studiów Nazwa projektu 

2013 - - - 

2014 

34 Administracja /krajowy staż/ 

W PWSIiP w Łomży 
kształcimy praktyków 

15 Automatyka i robotyka /krajowy staż/ 

13 Dietetyka /krajowy staż/ 

7 Filologia angielska /krajowy staż/ 

24 Fizjoterapia /krajowy staż/ 

20 Informatyka /krajowy staż/ 

20 Kosmetologia /krajowy staż/ 

mailto:karier@pwsip.edu.pl


 

 

                            Biuro Promocji i Karier Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 216 82 72 

e-mail: biurokarier@pwsip.edu.pl www.biurokarier.pwsip.edu.pl 

 

27 Pielęgniarstwo I /krajowy staż/ 

6 Pielęgniarstwo II /krajowy staż/ 

31 Praca socjalna /krajowy staż/ 

11 Technologia żywności i żywienie człowieka 
/krajowy staż/ 

8 Wychowanie fizyczne /krajowy staż/ 

32 Zarządzanie /krajowy staż/ 

2015 

1 Administracja /krajowy staż/ 

W PWSIiP w Łomży 
kształcimy praktyków 

6 Administracja /zagraniczny staż/ 

3 Automatyka i robotyka / zagraniczny staż/ 

1 Dietetyka /krajowy staż/ 

1 Dietetyka / zagraniczny staż/ 

2 Filologia angielska /zagraniczny staż/ 

2 Fizjoterapia /zagraniczny staż/ 

1 Kosmetologia /zagraniczny staż/ 

4 Pielęgniarstwo I /zagraniczny staż/ 

2 Praca socjalna /zagraniczny staż/ 

1 Zarządzanie /krajowy staż/ 

5 Zarządzanie /zagraniczny staż/ 

48 Informatyka /krajowy staż/ 
Zostań inżynierem – 

kierunki zamawiane w 
PWSIiP w Łomży 

7 Informatyk /zagraniczny staż/ 

32 Automatyka i robotyka /krajowy staż/ 

3 Automatyka i robotyka /zagraniczny staż 

2016 Brak realizowanych projektów dot. płatnych staży/praktyk 

2017 35 Administracja  

Program praktyk 
zawodowych w 
Państwowych 

Wyższych Szkołach 
Zawodowych 

12 Automatyka i robotyka 

6 Dietetyka 

20 Filologia angielska 

20 Fizjoterapia 

10 Kosmetologia 

28 Informatyka 

20 Praca socjalna 

11 Technologia żywności i żywienie człowieka 

30 Zarządzanie 

7 Wychowanie fizyczne 

 

Projekt „W PWSIiP w Łomży kształcimy praktyków” (276 studentów) 

Programy stażowe było opracowane wspólnie z pracodawcami. Większość studentów po raz 

pierwszy zetknęła się z pracą, co było cennym doświadczeniem. Po odbytym stażu pracownicy 

projektu otrzymywali informacje zwrotne od studentów o możliwości zatrudnienia w danej 

firmie/instytucji.  
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Ponad 90% stażystów zdobyła nowe umiejętności praktyczne, 61% nabyło umiejętność pracy w 

zespole, a 52% wskazało na wzrost umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.  

Ponadto studenci rozwinęli swoje kompetencje z zakresu rozwiązywania problemów w ramach 

przydzielonych obowiązków, kreatywnego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji, pracy 

w warunkach stresu oraz nauczyli się zdyscyplinowania i sumiennego wykonywania 

przydzielonych obowiązków. 

Podsumowując, studenci w znacznej większości oceniło zdobytą wiedzę i doświadczenie bardzo 

dobrze, jednocześnie nawiązując współpracę z pracodawcami (49% z uczestników projektu) w 

tym 25% wskazało na trwały kontakt zawodowy. 

V. Liczba porad z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego 

Rok 

Liczba 
udzielonych 

porad  
indywidualnych 

Projekt Uwagi 

Czas trwania 
doradztwa na 

osobę 

2013 48 

„Profesjonalne kadry 
administracji podstawą 

sprawnie funkcjonującego 
państwa” 

Projekt nie był  
realizowany 

bezpośrednio 
 w Biurze Karier 

45 min 

2014 38 
Projekt z WUP „Azymut-

kwalifikacje w Łomży” 
Projekt realizowany 

przez pracownika 
Biura Karier 

2,5h 
2015 44 

Projekt z WUP „Azymut-
kwalifikacje w Łomży” 

 

Przeprowadzane doradztwo indywidualne głównie dotyczy studentów i absolwentów PWSIiP i 

jest skierowane do wszystkich kierunków, niemniej z poradnictwa korzystają w głównej mierze 

studenci studiów stacjonarnych. Liczba osób wymienionych w tabeli dot. 

studentów/absolwentów którzy otrzymali indywidualny plan działania po przeprowadzonym 

doradztwie. Dodatkowo studenci oraz absolwenci przychodzą do BK po krótkie porady, np. 

pomoc przy CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pozyskanie informacji dot. 

pracodawcy, otrzymaniu ofert pracy itp.  
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Rok 

Liczba  
grupowych 

 spotkań  
z doradcą  

zawodowym 

Temat/prowadzący 

 

Liczba  
uczestników 

2013 - - - - 

2014 

1 
Zaplanuj swoją przyszłość - warsztat z doradcą 
zawodowym w ramach Dni Otwartych PWSIiP 

10.04.13 ok. 40 

1 
„Skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej” - warsztat 
21.05.14 

 
13 

1 
„Rynek pracy w kontekście zawodów 

przyszłości” w ramach VI ATP/OHP 

23.10.14 

30 

1 

„Autoprezentacja - komunikacja personalna, 

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” w 

ramach VI ATP/OHP 

58 

2015 1 
Badanie preferencji zawodowych w kierunku  

przedsiębiorczości/WUP w ramach 
16.11.15 ok. 40 

 

VI. Współpraca z innymi instytucjami rynku pracy w celu wsparcia wejścia studentów na rynek 
pracy (nazwa instytucji, zakres i czas współpracy) 

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży – współpraca od 2008r 

Główny zakres współpracy: 

 wsparcie w ramach Akademickich Targów Pracy i Ogólnopolskiego Tygodnia Karier, 

 prowadzenie warsztatów dla studentów i absolwentów, 

 otrzymywanie ofert pracy krajowych i zagranicznych, 

 otrzymywanie informacji dot. tendencji na rynku pracy (np. zawody nadwyżkowe, 
deficytowe), 

 udział w konferencjach, spotkaniach informacyjnych. 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży – współpraca od 2008r 

Główny zakres współpracy: 

 wsparcie w ramach Akademickich Targów Pracy i Ogólnopolskiego Tygodnia Karier, 

 prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego dla studentów i absolwentów, 

 prowadzenie warsztatów dla studentów i absolwentów, 

 udział w konferencjach, spotkaniach informacyjnych. 

 

 

mailto:karier@pwsip.edu.pl


 

 

                            Biuro Promocji i Karier Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, tel. 86 216 82 72 

e-mail: biurokarier@pwsip.edu.pl www.biurokarier.pwsip.edu.pl 

 

Pracodawcy – współpraca od 2008r 

Główny zakres współpracy: 

 spotkania informacyjne dla studentów i absolwentów, np. Aktywny na Rynku Pracy, 

 udział w Akademickich Targach Pracy, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, 

 zamieszczanie i przekazywanie ogłoszeń dot. pracy, 

 pomoc w rekrutacji pracowników. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży – współpraca od 2013r 

Główny zakres współpracy: 

 wsparcie w ramach Akademickich Targów Pracy i Ogólnopolskiego Tygodnia Karier, 

 prowadzenie warsztatów dla studentów i absolwentów, 

 prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego dla studentów i absolwentów, 

 udział w konferencjach, spotkaniach informacyjnych, 

 otrzymywanie informacji dot. tendencji na rynku pracy. 

Inkubator Ludzi Biznesu – współpraca od 2013r 

Główny zakres współpracy: 

 udział w Akademickich Targach Pracy, 

 przeprowadzanie szkoleń/spotkań ze studentami dot. zakładania, prowadzanie itp. 
działalności gospodarczej, przedsiębiorczości. 

Incred & Current Flow – współpraca od 2015r 

Główny zakres współpracy: 

 przeprowadzania szkoleń I warsztatów, 

 spotkania z pracodawcą. 

VII. Pozostałe działania podejmowane przez Biuro Karier PWSIiP w Łomży 

1. Pracodawcy – pilotażowe badanie potrzeb pracodawców 

W 2014 roku podczas posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia została opracowana 

pilotażowa ankieta skierowana do pracodawców. Dzięki projektowi „W PWSIiP w Łomży 

kształcimy praktyków” udało się dotrzeć do 122 pracodawców, którzy otrzymali ankiety na 

zakończenie stażu od studentów. W listopadzie 2015r. został opracowany raport „Badanie 

oczekiwań pracodawców i ocena przygotowania absolwentów PWSIiP w Łomży”. 
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W 2017 roku, dzięki projektowi „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych 

Szkołach Zawodowych, udało się dotrzeć do 87 firm. Przedsiębiorcy drogą mailowa otrzymali link 

do elektronicznej ankiety. W tym samym roku został opracowany raport „Badanie opinii 

pracodawców na temat kompetencji zawodowych absolwentów PWSIiP”. 

 

2. Studia podyplomowe (2015 – 2017) 

Pracownicy Biura Karier zajmują się organizacją oraz realizacją studiów podyplomowych, które 

mają na celu zdobycie kompetencji, umiejętności, wiedzy i/lub kwalifikacji, wynikających z 

zakresu konkretnych studiów podyplomowych oferowanych przez PWSIiP w Łomży. 

W tym okresie zostały uruchomione : 

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu 

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego 

Terapia pedagogiczna 

Oligofrenopedagogika 

Rachunkowość i finanse – dwie edycje 

Organizacja pomocy społecznej – szkolenie – trzy edycje 

 

3. Strona internetowa 

Pracownicy Biura Karier prowadzą stronę internetową www.biurokarier.pwsip.edu.pl, na której 

zamieszczane są oferty pracy, praktyk oraz informacje związane z rynkiem pracy.  
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