
       

 

         Wrocław, dn. 19.11.2021  

 

Raport ze spotkania przedstawicieli/ek  

Komisji ds. ABK przy KRASP z Przewodniczącym  

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 

Cel spotkania  

Spotkanie z prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem - Przewodniczącym 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z przedstawicielkami  

i przedstawicielem Komisji ds. Biur Karier przy KRASP w celu przedstawienia 

aktualnych i planowanych działań Komisji i pozyskania źródeł finansowania na 

wybrane działania. 

 

 

Data 17.11.2021 Godziny 11.00-12.30 

Miejsce 11.00-12.30 Rektorat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  (sala 102 – I 

piętro), ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa 

 

Organizator  Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Warszawie 

 

Uczestnicy spotkania 

Prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich 

Dorota Pisula – Przewodnicząca Komisji ds. ABK przy KRASP; Kierowniczka Biura Karier 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Jakub Sokolnicki  - Zastępca Przewodniczącej; Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Medycznego 

w Warszawie 

Małgorzata Rąb - Członkini Komisji, Kierowniczka Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach 

Monika Siurdyban - Członkini Komisji, Kierowniczka Biura Karier w Centrum Współpracy  

z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Adresaci 

Akademickie Biura Karier w całej Polsce 

 



Omawiane tematy 

1. Powitanie prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka przez prof. dr hab. Zbigniewa Gacionga 

Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

2. Przedstawienie działań Komisji ds. Biur Karier KRASP przez Przewodniczącą Komisji: 

a) historia ABK w Polsce (27 lat działalności ABK); 

b) przygotowanie rekomendacji funkcjonowania ABK w uczelniach wyższych;  

c) rola Biur Karier we studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego (praktyki studenckie, 

staże, podjęcie pierwszej pracy); 

 

d) organizacja konferencji dla pracowników Biur Karier w celu stałego podnoszenia kompetencji. 

Rekomendowano przeprowadzenie konferencji we wrześniu lub czerwcu 2022, jeśli uzyskamy 

dofinansowanie. Małgorzata Rąb zadeklarowała pomoc z kontakcie po spotkaniu z 

przewodniczącym KRASP w celu otrzymania dofinansowania na konferencję. jeśli 

konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie lub hybrydowo (stacjonarnie ze 

streaminigiem w Internecie) - zostanie zorganizowana zdalnie. 

Padły  również propozycje współpracy ze stają POLSAT lub  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

oraz wpisania konferencji do planu środków uzyskanych z Ministerstwa. Można także poprosić o 

objęcie patronatem EPALE https://epale.ec.europa.eu/pl 

 

e) organizacja ogólnopolskiego wydarzenia skierowanego dla studentów „Gra o Karierę” - 

przedstawienie idei konferencji, która odbędzie się 16-20 maja 2022 roku. Koniec zbierania 

zgłoszeń od Biur Karier - do końca kwietnia 2022; 

 

f) organizacja szkoleń on-line podnoszących kompetencje pracowników Biur Karier - 

zaproponowano, że zostanie zorganizowanych 5 szkoleń merytorycznych on-line dla 

pracowników Biur Karier; 

 

g) współpraca z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, izbami handlowymi i gospodarczymi, 

władzami samorządowymi, z organizacjami zajmującymi się tematyką rynku pracy, doradztwa 

kariery oraz coachingu - wskazano potrzebę rozszerzenia współpracy w obecnej kadencji Biur 

Karier; 

 

g) dopasowanie działań Biur Karier do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi 

potrzebami - zaproponowano wspólne posiedzenie Komisji ds. ABK i Komisji ds. osób z 

niepełnosprawnościami oraz wspólny kontakt z Pełnomocnikiem ds. osób z 

niepełnosprawnościami w Ministerstwie; 

 

h) współpraca ABK z Polską Komisja Akredytacyjną - współpraca z nowo powołanymi 

członkami PKA, zwrócono uwagę na zmianę struktury PKA i znaczenie wspólnego spotkania 

oraz jeśli to będzie możliwe wystąpienia dotyczącego Biur Karier na ogólnopolskiej 

konferencji PKA;  

 

i) bieżąca analiza działalności Biur Karier w Polsce (przeprowadzenie ankiety i przygotowanie 

raportu). Zwrócono się z prośbą o dofinansowanie na opracowanie badań w formie raportu. 

Jeśli potwierdzona zostanie możliwość finansowania ze strony KRASP, prace nad 

opracowaniem ankiety będzie trzeba zrealizować jeszcze w tym roku kalendarzowym 

(możliwość pozyskania środków na ten cel monitoruje Małgorzata Rąb). 

 

j) współpraca w zakresie wypracowania reguł działania w ramach Europejskiej Inicjatywy 

Monitorowania Losów Absolwentów - kontynuacja kontaktu z ECORYS-em, który 

przygotowuje wytyczne na poziomie krajowym; 

 

 

https://epale.ec.europa.eu/pl


k) finansowanie działalności Biur Karier. Przewodniczący KRASP potwierdził, iż KRASP jest 

finansowany ze składek uczelni i działalność Biur Karier nie może być finansowana z tych 

środków. Członkowie komisji zwrócili uwagę, że przy planowaniu konkursów przez 

Ministerstwo i NCBiR warto stworzyć taką możliwość. Podstawą do takiej formy wsparcia 

może być przygotowany raport o stanie Biur Karier w Polsce. Źródła finansowania mogą być 

też potencjalnie ulokowane w strukturach KRASP  - Zespół ds. Covid 19. 

 

3. Dyskusja i wspólne ustalenia. 

 

Ustalenia 

 

Podczas spotkania Przewodniczący KRASP przede wszystkim wyraził swoje poparcie dla 

działalności ABK. Wskazał również potencjalne źródła wsparcia finansowego w obszarze 

poniższych 2 działań wskazując na Fundację Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/ 

oraz w samych strukturach KRASP – Zespołu ds. Covid 19 
https://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Koronawirus_-_Komunikaty, którego Przewodniczącym 

jest prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obiecał 

rozmowę na ten temat w KRASP w najbliższym czasie (kontaktem w tym temacie jest Małgorzata 

Rąb). 

 

 

          Sporządziła: Monika Siurdyban 

https://www.frse.org.pl/
https://www.krasp.org.pl/pl/Dzialalnosc/Koronawirus_-_Komunikaty

