
Sprawozdanie z działalności 

 Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku 

 
 Biuro Karier kieruje swoje usługi do studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i 

podyplomowych, także absolwentów wszystkich typów studiów, bez względu na rok ukończenia 

studiów na UW pomagając im w wejściu na rynek pracy oraz rozwijając współpracę z otoczeniem.  

 

 Główne osiągnięcia 2019 roku to:  

-  zakończenie etapu testowania modelu w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – 

skuteczny start zawodowy” we współpracy z 6 Wydziałami: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii; Filozofii i Socjologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; 

Polonistyki oraz Psychologii w ramach programu POWER współfinansowanego ze środków EFS; 

-  zrealizowanie 2 edycji działań w ramach projektu UW – ZIP (działania: Klinika kariery i Service 

learning; 

-  zwiększenie usług w języku angielskim dzięki współpracy z wolontariuszkami; 

-  zwiększenie działań informacyjnych i promocyjnych w social media (facebook, twitter); 

- znaczący wzrost udziału BK w spotkaniach z PKA w ramach wizytacji oceniających kierunki 

studiów; 

-  wzrost obsługi praktyk zagranicznych odbywanych na Uniwersytecie, m.in. z programu 

Erasmus+. 

 

 W 2019 r. z różnych form usług Biura skorzystało ok. 1200 osób, w tym: 600 z rozmowy 

z doradcą zawodowym, 88 odbyło praktyki obsłużone organizacyjnie przez BK UW, a ok. 

200 osób wzięło udział w 17 warsztatach zorganizowanych przez BK.  

 

Biuro udostępniało studentom i absolwentom różnego rodzaju poradniki i informatory 

(ponad 5 tys. szt.). Stoisko Biura Karier na rodzaju targach, otwartych spotkaniach odwiedziło 

blisko 3 tys. osób. Poprzez prowadzenie strony internetowej www.biurokarier.uw.edu.pl oraz 

dwóch profili na facebooku: /BiuroKarierUW.fanpage i  /OfertyPracyBKUW oraz profilu na 

twitterze, BK daje studentom i absolwentom szybki dostęp do usystematyzowanych 

informacji o rynku pracy. Można zaobserwować zauważalny wzrost liczby osób 

korzystających z codziennie aktualizowanych serwisów.  

Biuro Karier rozwijało kontakty z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi w celu pozyskania ofert pracy, praktyk, staży, wolontariatu. Oferty 

zamieszczane są w serwisie www.biurokarier.edu.pl, który prowadzi wspólnie 7 

uniwersytetów: Warszawski, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolski, Śląski, 

Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego oraz jednostkę PAN.  

Do serwisu pracodawcy wprowadzili łącznie 9 375 ofert, z czego współpracujące biura karier 

udostępniły (zaakceptowały) 8 027 oferty. Należy nadmienić, że aż  4 886 ofert (60%) obsłużyło 

Biuro UW. Wśród ofert dominowały oferty pracy stałej – 57% ofert. Praktyki stanowiły tylko 

16,5% ogólnej liczby ofert, w tym praktyki płatne 12,3% i bezpłatne 4,2%. Najliczniejsze były 

oferty na stanowiska w kategorii: Finanse, bankowość, księgowość, IT, Sprzedaż, obsługa klienta 

oraz Asystencka praca/personel biurowy.  

W 2019 r. odbyły się kolejne Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy. W dwóch 

edycjach – wiosennej i jesiennej – wzięło udział 12 firm, prezentując swoje oferty pracy oraz 

przeprowadzając warsztaty i case study. Spotkaniom towarzyszyła giełda ofert w gmachu W. 

Neofilologii przy ul. Dobrej 55.   

http://www.biurokarier.uw.edu.pl/
http://www.facebook.com/OfertyPracyBKUW
http://www.biurokarier.edu.pl/


Biuro Karier UW aktywnie współpracuje z Urzędem Pracy m. st. Warszawy oraz 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Wspólnie organizowane były Targi Pracy 

i Przedsiębiorczości oraz seminaria.  

W 2019 r. Biuro kontynuowało efektywną współpracę z Samorządem Studentów UW i 

Samorządem Doktorantów UW.  

W ramach projektu „Mobilne Biuro Karier” Biuro odwiedziło 7 wydziałów/jednostek: 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Polonistyki, Instytut Stosowanych 

Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, 

Wydział Lingwistyki, Wydział „Artes Liberales”, jednostki przy ul. Ksawerów.  

 

W 2019 r. Biuro we współpracy z 6 wydziałami: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii; Filozofii i Socjologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Polonistyki 

oraz Psychologii  kontynuowało realizację projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny 

start zawodowy” w ramach programu PO WER współfinansowanego ze środków EFS. W ramach 

projektu powstawały prace dyplomowe we współpracy i na zamówienie zewnętrznych 

partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby 

projektów grantowych realizowanych w Uniwersytecie. Grupą docelową projektu byli 

studenci I. i II. stopnia studiów kierunków społecznych oraz humanistycznych.  

W 2019 r. zakończono: etap podpisywania trójstronnych umów (w  sumie podpisano 59 umów); 

realizację prac dyplomowych (52 prace obronione); wypłacono 52 stypendia oraz 50 dodatków 

specjalnych dla opiekunów prac. Przygotowano rekomendacje dla wdrożenia modelu 

przygotowywania aplikacyjnych prac dyplomowych w UW.  

 

W 2019 r. kontynuowano realizację działań w ramach projektu ZIP -  „Program 

zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”. Biuro odpowiadało za 

organizację dwóch działań: Klinika kariery (2 moduły: doradztwo zawodowe, HR) oraz Service 

learning – wyzwania społeczne.  

 


