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Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2014, poz.598)
Art. 8 ust. 8 pkt 2a
Centrum informacji i planowania kariery zawodowej we współpracy
z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia
informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier
i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa.
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Porozumienia zawierane między Wojewódzkimi
Urzędami Pracy i Akademickimi Biurami Karier
Wojewódzkie urzędy pracy zawierają z Akademickimi Biurami Karier
porozumienia o współpracy, w ramach których ustala się zakres i formy
współpracy.
1.

Województwo dolnośląskie
- Podpisano list intencyjny z 14 ABK zrzeszonymi w Dolnośląskiej Sieci Biur Karier (12.2013),
ustalone potrzeby: pomoc w prowadzeniu warsztatów wyposażających w kompetencje miękkie
oraz przy wspomaganiu diagnostyki psychologicznej
- 14.11.2014 odbyło się spotkanie z Siecią ABK , (cel: diagnoza potrzeb, planowanie działań)

2.

Województwo Kujawsko-Pomorskie
- kontynuowano współpracę z 12 uczelniami, zrealizowano 6 spotkań, które dotyczyły:
- monitorowania losów absolwentów,
- dostosowania programu nauczania kierunków pedagogicznych i psychologii do wymogów rynku
pracy
- informacji zawodowej i jej wykorzystania w procesie doradczym
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3. Województwo lubelskie
28 listopada 2014r. odbyło się spotkanie z 20 ABK
Wcześniej do uczelni skierowano ankietę, której wyniki były dyskutowane podczas spotkania
Podpisano dotąd porozumienia: z
- Uniwersytetem Medycznym w Lublinie
- Katedrą pedagogiki KUL (dot. przyjmowania studentów pedagogiki i psychologii na praktyki w
centrum)

4. Województwo lubuskie
- w 2008r.z inicjatywy WUP powołano Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego
pod nazwą Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego, do którego przystąpiły
również uczelnie województwa
- dla wymiany informacji powstała Platforma www.doradcazawodowy.zgora.pl
Plany na 2015r.
- Zaproszenie ABK do współpracy w spotkaniach interwizyjnych, jednym z celów będzie wspólne
opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych
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5. Województwo łódzkie
28.10.2014 zorganizowano spotkanie z ABK, uczestniczyło 6 przedstawicieli. (W województwie
znajduje się 14 ABK, 22 szkoły wyższe)
Cel spotkania : wypracowanie warunków współpracy dot. opracowywania i upowszechniania
informacji zawodowej. Podjęto decyzję o potrzebie ponownego spotkania.

6. Województwo małopolskie
14 uczelni podjęło współpracę z WUP w zakresie upowszechniania i opracowywania informacji
zawodowej jak również promocji usług poradnictwa zawodowego wśród studentów i
absolwentów uczelni.

7. Województwo mazowieckie
Wystosowano pismo w sprawie współpracy do 39 uczelni zrzeszonych w Mazowieckiej Sieci Biur
Karier. Cel: zbadanie potrzeb i oczekiwań i ustalenie możliwości współpracy.
W wyniku analizy odpowiedzi ustalono, że centrum przekaże w wersji elektronicznej do ABK
wszystkie opracowane przez centrum zasoby informacji.
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8. Województwo opolskie
Podpisano 5 Porozumień z ABK dot. podejmowania wspólnych działań
WUP zobowiązał się do:
- udostępniania informacji dotyczących lokalnego rynku pracy,
- wspomagania merytorycznego ABK, prowadzenia zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego
oraz warsztatów w zakresie aktywnego poszukiwania pracy dla studentów
- przyjmowania studentów pedagogiki i psychologii na praktyki zawodowe.

9. Województwo podkarpackie
Podpisano 5 porozumień o współpracy z ABK dot. podejmowania wspólnych działań
w formie porad indywidualnych oraz organizacji warsztatów dot. planowania kariery i
zarządzania karierą w ABK i centrach

10. Województwo podlaskie
2014r. zorganizowano spotkanie z ABK aby wypracować formułę współpracy
związanej z opracowywaniem, aktualizowaniem i upowszechnianiem informacji zawodowej.
- Opracowano wspólnie i upowszechniono informacje zawodowe nt. kierunków kształcenia na
uczelniach woj. podlaskiego, informatory dot. uczelni i kierunków studiów oraz szkół policealnych.
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11. Województwo pomorskie
Zawarto porozumienia o współpracy z 14 uczelniami.
Formy współpracy: cykliczne spotkania informacyjne, warsztaty, indywidualne dyżury doradcze
WUP wysłał ankietę do ABK dotyczącą ich oczekiwań co do form współpracy
Wyniki ankiety: ABK w województwie posiadają ograniczone zasoby, średnio zatrudniają po 2
osoby, które często nie realizują zadań związanych z poradnictwem zawodowym.

12. Województwo śląskie
WUP systematycznie od wielu lat współpracuje z ABK na terenie województwa.
W grudniu 2014 WUP planuje zwrócić się do uczelni w województwie śląskim aby ustalić zakres
współpracy przy opracowywaniu i aktualizowaniu informacji zawodowej, ich zakresu tematycznego
i sposobów ich upowszechniania.

13. Województwo świętokrzyskie
WUP stale współpracuje z ABK i uczelniami, np. z Wyższą Szkołą Handlową od 11 lat organizują
Internetową Giełdę Pracy.
Aktualnie WUP prowadzi konsultacje z wybranymi ABK, które mają na celu wstępne rozpoznanie
możliwości współpracy
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14. Województwo warmińsko-mazurskie
2007 powstał Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego (podpisały
go PUP+uczelnie=60 instytucji). Powstały 4 zespoły zadaniowe, w tym zespół ds. informacji
zawodowej. Opracowane przez zespół materiały znajdują się na str. Internetowej
www.doradca.up.gov.pl
Obecnie WUP zamierza sformalizować współpracę z uczelniami wyższymi. Aktualnie opracowywany
jest projekt porozumienia w sprawie współpracy z uczelniami

15. Województwo wielkopolskie
WUP kończy etap zbierania propozycji od ABK dot. zakresu i formy przydatnych zbiorów informacji
zawodowych.
W grudniu ma się odbyć spotkanie z przedstawicielami ABK dotyczące opracowywania oraz
upowszechniania informacji zawodowych

16. Województwo zachodniopomorskie
Podpisano umowę z 17 uczelniami dot. Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Regionalnego
Rynku Pracy w woj. zachodniopomorskim.
Zaplanowano na lata 2014 i 2015 opracowanie wraz z ABK informatora o kierunkach kształcenia
na uczelniach wyższych woj. zachodniopomorskiego.
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Formy współpracy CIiPKZ i ABK
Centra informacji i planowania kariery zawodowej WUP współpracują
z Akademickimi Biurami Karier w różnych formach:
- wspomagają merytorycznie ABK: poprzez organizowanie warsztatów dla
pracowników ABK (np. CIiPKZ Toruń, Opole)
- prowadzą zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego dla studentów
- prowadzą warsztaty nt. komunikacji, negocjacji, radzenia sobie ze
stresem, przygotowania do rekrutacji dla studentów
- prowadzą warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej dla
studentów (w centrum lub na uczelni)
- prowadzą warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy dla
studentów (w centrum lub na uczelni)
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- przyjmują studentów pedagogiki i psychologii na praktyki zawodowe (Lublin,
Opole)
- prowadzą poradnictwo na odległość oraz je popularyzują (Wrocław, Warszawa)
- organizują otwarte spotkania dyskusyjne np. „Tydzień z zawodem”
- przekazują ABK opracowywane przez centra publikacje m.in. w zakresie
planowania kariery zawodowej, metod poradnictwa zawodowego, zawodów
poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy,
- udostępniają informacje i materiały znajdujące się na stronach internetowych
wojewódzkich urzędów pracy, w tym dotyczące lokalnego rynku pracy
- opracowują i udostępniają ABK materiały dotyczące instytucji edukacyjnych
i szkoleniowych działających na terenie województwa
- opracowują i aktualizują informacje o zawodach.
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Najczęściej wspólnie organizowane wydarzenia to:
- Targi Pracy i Edukacji
- Targi Przedsiębiorczości
- Ogólnopolski Tydzień Kariery
- Konferencje i seminaria dotyczące problematyki kształcenia
na potrzeby rynku pracy
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Dziękuję za uwagę.

