Współpraca Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu
z lokalnymi szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów
i doktorantów w wejściu na rynek pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, realizując zadania określone
w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współpracuje z lokalnymi szkołami
wyższymi w zakresie wsparcia studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy.
Zarówno w bieżącym jak i 2015 roku współpraca oparta była na formalnych podstawach porozumieniach Dyrektora WUP w Rzeszowie z rektorami szkół wyższych:
a/ Porozumienie z 11 maja 2015 r. pomiędzy WUP z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanym
przez Tomasza Czopa Dyrektora WUP w Rzeszowie, a PWSTE z siedzibą w Jarosławiu
reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. dr h.c. Wacława Wierzbieńca Rektora PWSTE
w Jarosławiu,
b/ Porozumienie z 19 czerwca 2015 r. pomiędzy WUP z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanym
przez Tomasza Czopa Dyrektora WUP w Rzeszowie, a PWSW z siedzibą w Przemyślu
reprezentowaną przez dr hab. inż. Krzysztofa Knapika prof. PWSW Rektora PWSW w Przemyślu.

W 2015 roku w ramach pomocy doradczej dla studentów i absolwentów w efektywnym poruszaniu
się po rynku pracy oraz akademickimi biurami karier w realizacji działań doradczych, zorganizowano
cykl warsztatów grupowych i porad indywidualnych mających na celu kształtowanie świadomości
i edukowanie studentów i absolwentów w przedmiocie podstawowych usług i instrumentów rynku
pracy, planowania kariery zawodowej oraz zdobywania i doskonalenia umiejętności z zakresu
poszukiwania zatrudnienia i radzenia sobie na rynku pracy.

Przeprowadzono 11 warsztatów grupowych dla 183 studentów PWSTE w Jarosławiu oraz 1 warsztat
dla 19 studentów PWSW w Przemyślu. Ponadto studenci i absolwenci uczelni wyższych korzystali
z indywidualnych rozmów doradczych oraz informacji zawodowej w CIiPKZ. Wszyscy korzystający
z usług CIiPKZ zostali wyposażeni w odpowiednie materiały szkoleniowe oraz informacyjne.

Do początku kwietnia 2016 roku przeprowadzono zajęcia grupowe: „Efektywna komunikacja”,
„Warsztaty poszukiwania pracy”, „Dokumenty aplikacyjne krok po kroku”, „Rozumieć i być
rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej”. Wzięło w nich udział 65 osób.

Ponadto CIiPKZ w Przemyślu podejmuje na bieżąco różne działania na rzecz promowania poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej oraz upowszechniania usług doradczo-informacyjnych
oferowanych przez doradców zawodowych. Przekazywane są materiały informacyjne, oferty
programowe CIiPKZ w Przemyślu, plakaty, ulotki, kalendarze oraz publikacje na temat rynku pracy,
monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Relacje nt. realizowanych warsztatów:
http://www.pwste.edu.pl/misja-spoleczna/akademickie-biuro-karier
„Rozumieć i być rozumianym – skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej”
„Dokumenty aplikacyjne- krok po kroku”
„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”
„Efektywna komunikacja”
„Zanim podejmiesz pracę”
„Metody i techniki kontroli stresu”
„ABC przedsiębiorczości”
„Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów”

