Zacznij rok akademicki z Biurem Karier!
Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym projekcie Biura Karier, w którym jest możliwość skorzystania z doradztwa
zawodowego, doradztwa z zakresu przedsiębiorczości oraz warsztatów „Projekty biznesowe” i „Biznes manager” – do
wyboru w ramach jednej z 5 ścieżek rozwojowych.
Ciekawa oferta dla studentów/ek ostatnich dwóch semestrów studiów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy
lub do założenia działalności gospodarczej.
Co oferujemy?






Diagnozę predyspozycji, mocnych stron i obszarów do rozwoju
Konsultacje dokumentów aplikacyjnych
Symulacje rozmów kwalifikacyjnych
Doradztwo z zakresu tworzenia i rozwijania pomysłu na Twój pierwszy biznes
Warsztaty Projekty biznesowe oraz „Biznes manager”

Do wyboru jedna z 5 ścieżek rozwojowych:
Prosimy o zapoznanie się z opisami ścieżek oraz wybór jednej z nich, którą chciałbyś/ałabyś realizować.
DORADZTWO ZAWODOWE (4 konsultacje)
Oferowane w ramach ścieżki 1 i 2, w jego ramach:
 zdobędziesz wiedzę na temat swojego potencjału zawodowego oraz swoich
mocnych i słabych stron
 zdobędziesz wiedzę na temat rynku pracy, profesji i branż, w których możesz
uzyskać zatrudnienie w obszarze Twojego kierunku kształcenia i stworzysz
profesjonalne dokumenty aplikacyjne
 dowiesz się jak prezentować swoje kompetencje przed potencjalnymi
pracodawcami oraz w mediach społecznościowych
DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (4 konsultacje)
Oferowane w ramach ścieżki 3 i 4, w jego ramach:
 uzyskasz informacje jak uruchomić własną firmę lub start – up oraz jakie
możliwości daje franczyza
 stworzysz plan zakładania działalności gospodarczej i zdobędziesz informacje
skąd pozyskasz środki na swoją firmę
 poznasz aktualne przepisy prawa z zakresu:
- uruchamiania działalności gospodarczej
- systemu ubezpieczeń społecznych
- systemu podatkowego
- prawa pracy
WARSZTATY "PROJEKTY BIZNESOWE" - 24h
Oferowane w ramach ścieżki 2, 4, 5, w jego ramach:
 w zespole opracujesz biznesplan swojej działalności gospodarczej
 opracujesz analizę rynku własnej firmy
 przygotujesz analizę finansową swojej działalności
WARSZTATY "BIZNES MANAGER" - 24h
Oferowane w ramach ścieżki 2, 4, 5, w jego ramach:
 nauczysz się myśleć kreatywnie i innowacyjnie
 podniesiesz swoje kompetencje managera
 poznasz zasady współpracy i twórczego rozwiązywania problemów
Opisane powyżej działania będą realizowane w ramach ścieżek (każda osoba może wziąć udział tylko w jednej ścieżce):
1. ŚCIEŻKA - 4 SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO

2. ŚCIEŻKA - 4 SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO i WARSZTATY DO WYBORU „PROJEKTY BIZNESOWE” lub „BIZNES
MANAGER”
3. ŚCIEŻKA - 4 SESJE DORADZTWA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
4. ŚCIEŻKA - 4 SESJE DORADZTWA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WARSZTATY DO WYBORU "PROJEKTY BIZNESOWE" LUB
"BIZNES MANAGER
5. ŚCIEŻKA - WARSZTATY DO WYBORU: "PROJEKTY BIZNESOWE" LUB "BIZNES MANAGER"
W ramach projektu otrzymasz też:



wsparcie w szukaniu pracy (baza pracodawców, uczestnictwo w targach
pracy)
możliwość coachingu lub mentoringu w miejscu pracy (jeśli podejmiesz ją w
ciągu pół roku od zakończenia studiów)

Mentoring w miejscu pracy pozwoli Ci uzyskać wsparcie:
 w realizacji nowych zadań zawodowych,
 we wdrożeniu do zawodu,
 we wdrożeniu do nowego stanowiska pracy itp.
Coaching zawodowy pomoże Ci:






zaadaptować do zmiany, jaką jest podjęcie nowej pracy
odnaleźć się w nowej organizacji i nowym zespole, postawić sobie cele
lepiej zarządzać sobą w czasie,
radzić sobie ze stresem,
wyznaczyć dalszą ścieżki kariery itp.

Każda osoba, która zakwalifikuje się do projektu zobowiązana jest do udziału we wszystkich sesjach
doradczych/warsztatach w ramach danej ścieżki.
O dokładnych terminach realizacji działań będziemy informować drogą telefoniczną i mailową.
ZGŁOSZENIA:
Formularz
zgłoszeniowy: https://docs.google.com/a/swps.edu.pl/forms/d/e/1FAIpQLSdfqJdCnpUM50GVOzQK7uufYsCJYFao8E9rCxiNn3bIfT6hQ/viewform
Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Karier: biurokarier@swps.edu.pl
Projekt "Rozwój potencjału Biura Karier SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego" jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

