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Czym jest biuro karier? 
• Akademickie Biuro Karier w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

Jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów 

szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do 

której zadań należy w szczególności: 

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk 

zawodowych, 

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne 

miejsca pracy oraz staże zawodowe, 

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

• Najczęściej element struktury organizacyjnej uczelni 

 



Biura Karier w Polsce 

liczba uczelni 

liczba ABK 



Główne zadania ABK 



Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 

poradnictwo indywidualne i szkolenia (I) 

• Poradnictwo zawodowe – kluczowe zadanie biur karier. 

• Średnio w 2013 r. jedno biuro karier udzieliło 205 

indywidualnych porad oraz umożliwiło udział w szkoleniach 

306 studentom. 

• Dobre praktyki: 

– Biuro Karier UMK: ok. 1000 indywidualnych rozmów w ramach 

poradnictwa zawodowego rocznie. Na każdą rozmowę doradcy 

przeznaczają godzinę. Każdy z doradców ma pod opieką 

przypisane sobie wydziały i kierunki. 

– 2100 studentów skorzystało ze szkoleń oferowanych przez Biuro 

Karier UMK, a 1933 przez Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. 



Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 

poradnictwo indywidualne i szkolenia (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego 2013; Raport „Przyszłe kadry polskiej gospodarki”. 

 



Współpraca z pracodawcami 
• Biura Karier współpracują z pracodawcami, m.in. poprzez 

organizację targów pracy (działanie najlepiej oceniane przez 

pracodawców), pozyskiwanie dla pracodawców kandydatów do 

pracy, odbycia stażu lub praktyki, prowadzenie badań wśród 

pracodawców.  

• Dobre praktyki: 

– doradztwo personalne – Biuro Karier Politechniki Śląskiej współpracuje 

z pracodawcami w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy, 

odbycia stażu lub praktyki. PŚ miała w tym zakresie w 2013 r. umowy z 

850 pracodawcami. 

– Akademickie Targi Pracy „Jobbing” – coroczne targi pracy dedykowane 

studentom i absolwentom organizowane przez Stowarzyszenie na ABK 

oraz warszawskie ABK. Co roku udział kilku tysięcy studentów i 

absolwentów. 



Biuro karier jako agencja 

zatrudnienia 

• 129 uczelni jest zarejestrowanych jako agencje zatrudnienia (III 

2014). 

• Uczelnie w województwie wielkopolskim najchętniej rejestrują się 

jako agencje zatrudnienia. Najlepsze wyniki dot. liczby osób, 

które podjęły zatrudnienie dzięki działalności ABK realizujących 

zadania agencji. 

• Poradnictwo zawodowe: działanie najczęściej podejmowane 

przez ABK działające na uczelniach zarejestrowanych jako 

agencje zatrudnienia. 

• Doradztwo personalne mniej popularne. W tym kontekście 

pozytywnie wyróżniają się biura karier z województwa śląskiego. 

 



Konkurs „Akademickie biura karier” (I) 

• Cel PO WER: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w 

edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 

 

• Jednym z działań: wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług 

przez instytucje wspierające studentów w rozpoczęciu aktywności 

zawodowej na rynku pracy (m. in. akademickie biura karier) 

 

• Przewidywana alokacja środków 35 000 000 zł 



Konkurs „Akademickie biura karier” (II) 

Wnioskodawca: 

 

• Musi być publiczną lub niepubliczną szkołą wyższą, 

 

• W swej strukturze musi posiadać akademickie biuro karier lub 

jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów 



Konkurs „Akademickie biura karier” (III) 

Najważniejsze kryteria merytoryczne konkursu: 

 

• Projekt musi obejmować zadania związane z bezpośrednim wsparciem 

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, 

poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biuro 

karier lub inną jednostkę świadczące analogiczne usługi na rzecz 

studentów, zwłaszcza w zakresie indywidualnego poradnictwa 

zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności 

gospodarczej, coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości 

• Projekt przewiduje działania mające doprowadzić do podniesienia 

kompetencji pracowników akademickich biur karier w zakresie 

niezbędnym do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność 

zawodową na rynku pracy; 

 

 



Konkurs „Akademickie biura karier” (IV) 

 

• Projekt przewiduje wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie 

wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na 

rynku pracy, m.in. poprzez włączenie akademickich biur karier w 

proces kształcenia i wykorzystywania efektów działalności biur 

karier w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia; 

• Projekt musi obejmować swoim zakresem rozwój usług w zakresie 

poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej 

działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu oraz kształcenia 

umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości, 

mających na celu zwiększenie szans studenta na znalezienie pracy 

bezpośrednio po zakończeniu studiów. 

 



Kongresy Akademickich biur karier 

• Odbywają się cyklicznie od 2012 r. 

• Organizowane są przez MNiSW we współpracy z Rzecznikiem Praw 

Absolwenta 

• Wymiana doświadczeń w zakresie wspierania studentów we 

wchodzeniu na rynek pracy; forum dyskusji inicjatyw Rządu RP  

• Dotąd odbyły się 3 kongresy, których tematem były: 

a) pierwsze doświadczenia biur karier związane 

z prowadzonym od 2011 r. uczelnianym monitoringiem karier 

zawodowych absolwentów oraz dobre praktyki w tym zakresie; 

b) kwestia współpracy biur karier z publicznym służbami zatrudnienia; 

c) kwestia oceny jakości ABK oraz praktyk studenckich i staży. 
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