
Szkolenia w ramach akcji „Licencjat i co dalej?” 

1. Rekrutacja i selekcja 

Poniedziałek 11.03.2013r.,  
godzina 9.00 – 13.00,  
sala 415, Katowice ul. Bankowa 14 Akademickie Centrum Przedsiębiorczości UŚ.  
Prowadzący – doradcy zawodowy PUP z Bytomia 
 
O szkoleniu – główne zagadnienia :  
 
 Etapy rekrutacji oraz jej rodzaje (wewnętrzna, zewnętrzna, szeroka, segmentowa);   
 Opis stanowiska pracy – opis wymagań, oczekiwań i celów firmy;  
 Profil kandydata – wskazania, jakiej osoby potrzeba do właściwego i kompetentnego 

wykonywania pracy na danym stanowisku; 
 Kreowanie wizerunku pracownika w Internecie; 
 Ogłoszenia rekrutacyjne – treść i forma ogłoszeń;  
 Metody selekcji i proces oceny kandydatów do pracy; 
 Rozmowa kwalifikacyjna i stosowane w jej trakcie metody;  
 Niekonwencjonalne metody rekrutacji i selekcji pracowników.  

 
 

2. Jak dobrze zaprezentować się przed pracodawcą?  
 
Wtorek 12.03.2013r. 
Godzina 9.00 – 12.00 
Sala: Aula im. K. Lepszego, Katowice ul. Bankowa 12 
Prowadzący - Pracownik Działu HR Agencji Pracy Tymczasowej Personnel Solutions Sp. z o. o. z 
siedzibą w Katowicach 

O szkoleniu – główne zagadnienia:  
 CV – jak bezbłędnie je napisać? 
 Przygotowanie listu motywacyjnego 
 Planowanie kariery 

 

3. Biznesplan krok po koku. 

Wtorek 12.03.2013r. 
Godzina 13.00 – 15.00 
Sala: Aula im. K. Lepszego, Katowice ul. Bankowa 12 
Prowadzący: Pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Katowicach 

O szkoleniu – główne zagadnienia:  
 Zadania i rola biznesplanu, 
 Charakterystyka produktów i usług, 
 Rynek i marketing (zasięg terytorialny, charakterystyka klientów, konkurencji, dostawców), 
 Analiza finansowa przedsięwzięcia, 
 Analiza SWOT, 

 



4. EURES – twoja praca w Europie. 

Wtorek 12.03.2013r. 
Godzina 10.00 – 13.00 
Sala: Katowice ul. Bankowa 14 Akademickie Centrum Przedsiębiorczości UŚ 
Prowadzący: Doradcy EURES z WUP w Katowicach. 

O szkoleniu – główne zagadnienia:  
Celem szkolenia jest uświadomienie osobom młodym możliwości jakie daje europejski rynek pracy. 
Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się: 
  Jakie prawa wynikają ze swobody przepływu pracowników,  
  Czym zajmują się Europejskie Służby Zatrudnienia EURES, 
  Jak i gdzie szukać pracy w innych krajach UE/ EOG (w tym również pracy sezonowej),  
  Co to jest CV EUROPASS,  
  Jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą, 
  Gdzie szukać informacji o programach UE promujących mobilność skierowanych do młodych.    

 
 

5. Lokalny rynek pracy. 

Środa 13.03.2013r. 
Godzina  9.30 – 11.00 
Sala: Katowice ul. Bankowa 14 Akademickie Centrum Przedsiębiorczości UŚ 
Prowadzący: Doradcy Młodzieżowego Centrum Kariery w Katowicach. 

O szkoleniu – co można zyskać poprzez udział w szkoleniu?:  
 Podczas zajęć będzie można zdobyć informacje na temat wymagań rynku pracy, jak 

również zmian jakie na nim zachodzą. Zostaną przedstawione zawody deficytowe oraz 
nadwyżkowe na terenie województwa śląskiego. Warsztaty będą też stanowić 
doskonałą okazję do refleksji nad rolą pracy w życiu człowieka.  

6. Warsztat efektywnego poszukiwania pracy. 

Środa 13.03.2013r. 
Godzina  11.00 – 13.00 
Sala: Katowice ul. Bankowa 14 Akademickie Centrum Przedsiębiorczości UŚ 
Prowadzący: Doradcy Młodzieżowego Centrum Kariery w Katowicach. 

O szkoleniu – co można zyskać poprzez udział w szkoleniu?:  
 W trakcie zajęć będzie można zdobyć informacje z zakresu umiejętności skutecznego 

poszukiwania pracy, metod poszukiwania pracy, jak również samozatrudnienia  
i finansowania działalności gospodarczej. Jednym z elementów zajęć będą ćwiczenia, 
służące uporządkowaniu wiedzy o sobie, dzięki czemu ułatwią odnalezienie się  
w procesie poszukiwania pracy. 

7. 111 Minut do kariery. 
 
Środa 13.03.2013r. 
Godzina  11.00 – 13.00 
Sala: Aula im. K. Lepszego, Katowice ul. Bankowa 12 



Prowadzący:  Pracownicy firmy Work Express Sp. z o.o.  

O szkoleniu : 
 Na warsztatach uczestnicy „111 minut do Kariery” dowiedzą się, jak zaprezentować 

swoje najmocniejsze strony za pomocą CV, czy listu motywacyjnego. Studenci 
poznają także tajniki rozmów kwalifikacyjnych, a także sami wezmą w nich udział w 
ramach zajęć praktycznych. Prowadzący zajęcia pokażą także, jak ważną rolę podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej odgrywa mowa ciała, czy ubiór. Studenci wezmą udział  
w wielu ćwiczeniach praktycznych, które przygotują ich merytorycznie do ubiegania 
się o pierwszą pracę. Szczegółowe informacje: www.111minut.pl   
 

8. Prawo pracy dla rozpoczynających karierę. 
 
Czwartek 14.03.2013r. 
Godzina  10.00 – 11.30 
Sala: Aula im. K. Lepszego, Katowice ul. Bankowa 12 
Prowadzący: Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. 

O szkoleniu – główne zagadnienia: 

 Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę 
 Zasady nawiązywania / rozwiązywania umów o pracę 
 Czas pracy 
 Wynagrodzenia 
 Urlopy wypoczynkowe 
 Dyskryminacja i mobbing 
 Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

 
9. Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna. 

 
Czwartek 14.03.2013r. 
Godzina  9.00 – 14.00 
Sala: Katowice ul. Bankowa 14 Akademickie Centrum Przedsiębiorczości UŚ 
Prowadzący: Pracownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 O szkoleniu – główne zagadnienia: 
Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna to szkolenie dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z 
poszukiwaniem pracy. Jeśli nie masz pewności jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą, 
chciałbyś się dowiedzieć jakie pułapki  mogą na ciebie czyhać podczas takiej rozmowy, obawiasz się 
trudnych pytań – to szkolenie jest dla ciebie. 
Tematyka: 

 Elementy profesjonalnej autoprezentacji oraz komunikacji 
 Przygotowanie się do rozmowy – co dobrze wiedzieć wcześniej 
 Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – o co może zapytać pracodawca, jakie odpowiedzi mogą 

zaszkodzić kandydatowi do pracy. 

 

 

http://www.111minut.pl/


10. Własna firma szansą na sukces 

Piątek  15.03.2013r. 
Godzina  9.00 – 13.00 
Sala: Katowice ul. Bankowa 14 Akademickie Centrum Przedsiębiorczości UŚ 
Prowadzący: Pracownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

O szkoleniu – główne zagadnienia: 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaką formę działalności biznesowej wybrać oraz jakie korzyści dają 
poszczególne sposoby na prowadzenie własnej firmy. W czasie szkolenia zostaną również 
zaprezentowane sposoby na właściwą definicję modelu biznesowego firmy. Jednocześnie 
prowadzący nawiąże do najważniejszych spraw warunkujących sukces w biznesie, czyli do marketingu 
i budowania relacji, sieciowania. 

Zakres tematyczny: 

 Sposoby na założenie firmy: inkubator, działalność gospodarcza czy spółka 
 Definiowanie modelu biznesowego firmy w oparciu o koncepcję Blue Ocean Strategy 
 Marketing i sprzedaż 
 Sieciowanie 

 


