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Targi Pracy to ważna inicjatywa organizowana przez 
Akademickie Biuro Karier, która powstała z myślą o studentach 
i absolwentach wszystkich kierunków studiów. W tym dniu 
ponad dwadzieścia firm z takich branż jak IT, outsourcing czy 
też e-commerce dysponowało licznymi ofertami pracy i praktyk. 
Punkty konsultacyjno-doradcze Akademickiego Biura Karier, 
w których doradcy zawodowi odpowiadali na wszelakie pytania 
związane z karierą i rynkiem pracy, umożliwiały również 
zaktualizowanie dokumentów aplikacyjnych i zapisania się 
do projektu „UProgu Kariery”. Najczęstsze pytania, z którymi 
zgłaszali się uczestnicy targów, dotyczyły praktycznego 
wykorzystania zdobytej wiedzy podczas studiów na innych 
stanowiskach lub branżach. Z opinii studentów wynika, że targi 
pracy to ważne przedsięwzięcie, a planowanie kariery warto 
rozpocząć już na początku swojej edukacji.

dylematy młodych żaków
Trzeba podkreślić, że studenci naszego uniwersytetu są 
przede wszystkim pokoleniem bardzo ambitnym. Część 
z nich łączy pracę ze studiowaniem lub godzi edukację 
na dwóch kierunkach. Studentów wykazujących postawę 
przedsiębiorczą cechuje również wysoka potrzeba dobrych 
wyników, co możemy zaobserwować podczas spotkań 
indywidualnych i prowadząc badania motywacji osiągnięć. 
Młode pokolenie, które przychodzi na konsultacje, ma 
wiele innowacyjnych pomysłów na biznes i odwagę, aby te 
plany i marzenia urzeczywistnić. I tutaj rozpoczyna się rola 
doradztwa zawodowego – procesu, podczas którego student 
może zwiększyć wiedzę na temat własnych umiejętności, 
mocnych stron i tego, jak je wykorzystać w planowaniu ścieżki 
zawodowej czy zarządzaniu własnym biznesem. Świadome 
planowanie drogi zawodowej nie jest łatwe, ponieważ wymaga 
znajomości aktualnej sytuacji na rynku oraz samego siebie, 
swoich zainteresowań, marzeń, predyspozycji. Inwestując 
swój czas w kilka spotkań z doradcą, można uniknąć sytuacji 

frustrujących, związanych na przykład z przypadkowym 
wyborem studiów lub źle przygotowanym CV.

dyplom nie jest gwarancją sukcesu
Tytuł magistra obecnie nie jest decydującym elementem w CV, 
który pozwoli zdobyć wymarzoną pracę. Coraz więcej praco-
dawców zwraca uwagę na takie umiejętności jak motywacja 
do uczenia się nowych rzeczy, zdolności adaptacyjne i ela-
styczność oraz współpraca zespołowa. Jeśli przeanalizujemy 
przykłady ogłoszeń rekrutacyjnych firm z branży outsourcin-
gowej, na pierwszym miejscu w wymienianych wymaganiach 
u kandydata znajdziemy znajomość języka angielskiego na 
poziomie C1, następnie umiejętności analitycznego myślenia. 
Świadomie wspominamy o tej branży, gdyż warto podkreślić, 
że Polska to aktualnie jeden z najatrakcyjniejszych krajów 
europejskich dla firm outsourcingowych, a Kraków znajduje 
się w trzydziestce najatrakcyjniejszych lokalizacji na świecie. 
Podobnie jest w branży 3D lub IT, wykształcenie kierunkowe 
jest mile widziane, ale niekoniecznie decydujące. Pracodawcy 
podkreślają, że ważne są pasja, talent i ambicja, gdyż wpływają 
bezpośrednio na zaangażowanie kandydatów. Niemniej jednak 
osoby z wykształceniem wyższym wciąż lepiej radzą sobie na 
rynku pracy w porównaniu do osób ze średnim i zawodowym 
wykształceniem oraz częściej zajmują stanowiska specjalistycz-
ne i wyższego szczebla.

Projekt „uProgu kariery” daje możliwości
Idealnym rozwiązaniem dla studentów studiów stacjonarnych, 
którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, 
jest udział w projekcie „UProgu Kariery”. Projekt ten oprócz 
indywidualnych konsultacji zapewnia szkolenia kształtujące 
kompetencje miękkie. Student ma również możliwość wzię-
cia udziału w prelekcjach przygotowanych przez specjalistów, 
których celem jest poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy 
w różnych branżach.

Zapraszamy wszystkich studentów UP do Akademickiego Biura 
Karier, pokój 49a, budynek główny Uniwersytetu Pedagogicz-
nego. Projekt „UProgu Kariery” daje wiele możliwości, z których 
warto skorzystać.
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24 maja w uniwersytecie Pedagogicznym odbyły się 
targi pracy, podczas których studenci mieli szansę 
nawiązać kontakt z potencjalnymi pracodawcami, 
poznać aktualne wymagania na określonych 
stanowiskach, czy też posłuchać wykładu dla osób 
myślących o własnym biznesie.

wizyta redaktor natalii dziedzic z tVP kraków na targach 
pracy, fot. grzegorz wajda/wajdafoto
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