Możesz zdobyć każdą pracę
SZKOLENIE dla STUDENTÓW III ROKU

OGŁOSZENIE
o szkoleniu z zakresu poszukiwania, uzyskiwania i utrzymywania zatrudnienia
w roku akademickim 2012-2013
Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do udziału w
fakultatywnych zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej. Przedmiotem szkolenia jest nabywanie
podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnych staraniach przyszłych
absolwentów o znalezienie, uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

M

Tytuł:
ożesz zdobyć każdą pracę
Treść: Nabywanie umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania zatrudnienia
Poziom: Podstawowy
Program:
1. Aktywne poszukiwanie pracy
1.1. Źródła ofert pracy
1.2. Sposoby zbierania informacji o wytypowanych pracodawcach
1.3. Dostosowanie własnego potencjału zawodowego i konkretnej oferty pracy
2. Treść i zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych
2.1. Życiorys
2.2. List motywacyjny
2.3. Oferta własna
2.4. Odpowiedź na ogłoszenie
3. Zasady autoprezentacji w procesie rekrutacji
3.1. Test kwalifikacyjny
3.2. Rozmowa kwalifikacyjna
3.3. Wywiad panelowy
4. Zasady negocjacji warunków zatrudnienia
4.1. Wynagrodzenie i dodatki
4.2. Czas pracy
4.3. Inne niefinansowe warunki pracy
5. Prawne aspekty zatrudnienia oraz świadczenia pracy
5.1. Umowa o pracę i inne formy zatrudnienia
5.2. Prawa i obowiązki pracownika, odpowiedzialność pracownika
5.3. Niedozwolone działania pracodawcy
Regulamin:
1.
2.

3.

4.

5.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich studentów III roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych.
W szkoleniu może wziąć udział każdy student, który w wyznaczonym terminie rekrutacji złoży
wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy, otrzyma Kartę uczestnika ze wskazaniem
oznaczenia grupy szkoleniowej oraz odbierze Materiały szkoleniowe i przygotuje własne
dokumenty aplikacyjne.
Przydzielenie uczestnika do grupy szkoleniowej następuje poprzez wskazanie oznaczenia
grupy i terminu zajęć. Uczestnicy przydzielani są do poszczególnych grup szkoleniowych w
kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania wolnych miejsc.
W przypadku, gdy ilość zgłoszeń nie pozwoli na zapełnienie, co najmniej 10 miejsc w grupie,
zastrzega się możliwość przydzielenia uczestnika do innej grupy szkoleniowej albo odwołania
zajęć.
Uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne i nieodpłatne

Organizacja:
1.
Czas trwania: 12 godzin (4 x 3h)
2.

Termin: Październik, Listopad, Grudzień 2012 r., Styczeń 2013 r.

3.

Liczność grup: 10 - 14 osób

4.

Prowadzący: mgr Iwona Erber

5.

Wydawnictwa: Zbiór artykułów instruktażowych pt.”Jak poszukiwać, uzyskiwać i utrzymywać
zatrudnienie.”

Rekrutacja:
Aby wziąć udział w szkoleniu należy:


Wypełnić Formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie Wirtualnego Dziekanatu
(www.dziekanatwsr.pl) w zakładce Sondy > Ankiety;



Odebrać osobiście Kartę uczestnika ze wskazaniem oznaczenia grupy szkoleniowej w pok.
314 w gmachu WSR przy ul. Obozowej 20 w następujących terminach rekrutacji:

Studia stacjonarne

Od 29 października 2012 r.

Od Pn. do Pt. w godz. 10:00-16:00

Studia niestacjonarne

Od 29 października 2012 r.

Od Pn. do Pt. w godz. 14:00-16:00



do rozpoczęcia zajęć.
Wypełnić po zakończeniu szkolenia i złożyć Ankietę uczestnika.

Zajęcia:
Studenci studiów stacjonarnych:
Z-S1
Grupa
Prowadzący

Terminy

Godziny
Sala

Z-S2
Mgr Iwona Erber

Pn.12.11.2012

Pn.10.12.2012

Pn.19.11.2012

Pn.17.12.2012

Pn.26.11.2012

Pn.07.01.2013

Pn.03.12.2012

Pn.14.01.2013

12:15 - 15:15

12:15 - 15:15

s. 121

s. 121

Studenci studiów niestacjonarnych:
Z-N1 (min. 10 osób)
Grupa
Prowadzący

Mgr Iwona Erber
Pn.12.11.2012

Terminy

Pn.19.11.2012
Pn.26.11.2012
Pn.03.12.2012

Godziny
Sala

18:00 - 21:00
s. 121

Organizacja szkolenia dla studentów studiów niestacjonarnych w zaproponowanych terminach
nastąpi w zależności od zainteresowania studentów udziałem w proponowanym szkoleniu w stopniu
umożliwiającym utworzenie grupy szkoleniowej (min. 10 osób).

