
 

                                                                                                                                

                                                                          
    

Doradztwo w Karierze 

ułatwia Studentom/Absolwentom podejmowanie satysfakcjonujących decyzji zawodowych. 

Doradca pomaga Klientowi zrozumieć samego siebie, a niekiedy urealnić wymagania wobec siebie             

i rynku pracy. 

 

Konsultacje mogą mieć formę krótszych spotkań skupiających się na poszukiwaniu praktycznych 

informacji z rynku pracy lub kilku spotkań zakładający pogłębione doradztwo w relacji                                    

Ja - Rynek Pracy. 

Zakres i tematyka Doradztwa w Karierze zależy od potrzeb Studenta/Absolwenta. 

 

Informacje zawodowe:  
 

• potencjalne miejsca praktyk i staży 

• informacje o ofertach pracy 

• poruszania się po rynku pracy 

• proces rekrutacji  

• przedsiębiorczość 

Przygotowanie do kontaktu z 
pracodawcą: 
 

• korekta CV i LM 

• autoprezentacja 

• symulacja rozmowy  
   kwalifikacyjnej 

• budowanie wizerunku 
   zawodowego 

Testy potencjału zawodowego 
• potencjał osobowościowy 

• preferowany styl działania i styl pracy 

• role w zespole zawodowym 

 
Stanowią pomoc w określeniu: 
• satysfakcjonujących warunków pracy 

• mocnych stron wyróżniających 
kandydata na rynku pracy 

Rozmowa doradcza: 
 

• rozmowa o celu zawodowym 

• odkrywanie oczekiwań i potrzeb 
  zawodowych 

• optymalne dopasowanie do rynku 
  pracy 

Rozmowa rozwijająca: 
 

• plan rozwoju umiejętności i  
  mocnych stron 

• wprowadzanie zmian w życie  
  osobiste i zawodowe 

• kształtowanie postawy  
  sprzyjającej w radzeniu sobie z 
  obowiązkami  zawodowymi 

Zagadnienia psychologiczne  
 

• radzenie sobie ze stresem 

• komunikacja w zespole i z pacjentem 

• organizowanie sobie czasu 

• wystąpienia na forum 

• motywacja i satysfakcja zawodowa 

• radzenie sobie z rolą zawodową 
   

 

 

Dodatkowo w ramach usługi Doradztwo w Karierze projektu WUM AID studenci 2-ostatnich lat 
studiów licencjackich i magisterskich mogą skorzystać z wyjątkowej oferty: 

• bezpłatny dostęp do internetowych narzędzi - Kreator CV i LM, Test Ról Zespołowych 

Belbina, Profil Osobowości Zawodowej - IP 121 Advisio Poland 
 

• możliwy udział w Doradztwie Grupowym obejmującym tematykę zawodową 

https://interviewme.pl/
https://www.belbin.pl/zespol/
https://www.belbin.pl/zespol/
https://www.advisio.pro/insightful-profiler/


 

                                                                                                                                

                                                                          
    

 

Otrzymasz: 

 
Raporty i Opinie z profesjonalnych testów psychologicznych 
badających m.in. osobowość, temperament, motywację osiągnięć, role zespołowe,  

  stres i poczucie kontroli, kompetencje społeczne 

 
 Profesjonalną pomoc w stworzeniu CV i Listu Motywacyjnego 

 

   Sesje symulacji rozmowy kwalifikacyjnej 

 
  

Korzyści: 

 
Zyskasz jasność celu zawodowego 

 

 Poszukasz zatrudnienia bliskiego Twoim predyspozycjom  

 Dowiesz się jak korzystać ze swoich atutów i mocnych stron 

 

                   Określisz dlaczego właśnie Ciebie powinni zatrudnić 

Zweryfikujesz wyobrażenia o rynku pracy  

 

 

 

Każde pytanie i każda wątpliwość dotycząca 
     życia zawodowego jest warta rozwagi! 

 

 
BIURO KARIER - Centrum Dydaktyczne  p.214 

biurokarier@wum.edu.pl, tel. (0-22) 572 09 10 

 

 

www.wumaid.wum.edu.pl  

www.kariera.wum.edu.pl  
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