WSTĘP DO ANKIETY
AKADEMICKIEGO CENTRUM KARIERY UEK

I. Program Erasmus Praktyki
Program praktyk Erasmus+ umożliwia przyjmowanie zagranicznych studentów
i absolwentów na praktyki w przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej
oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Praktykanci to zazwyczaj kreatywne i chętne do
pracy osoby, często generujące nowe pomysły i innowacyjne spojrzenie na biznes, znające
język obcy i sprawdzające się we współpracy międzynarodowej. Zasady programu są proste,
a praktyki trwają od 2 do 12 miesięcy. Mogą mieć charakter nieodpłatny, choć warto
by zawierały element motywacyjny w postaci wynagrodzenia.
II. Zatrudnianie obcokrajowców
W związku z rosnącą internacjonalizacją oraz otwartym dostępem do rynku pracy,
wzrasta liczba obcokrajowców podejmujących pracę na terytorium Polski.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2016 roku studiowało 1270 obcokrajowców
(większość z nich stanowili studenci z Ukrainy i Białorusi). Wielu z nich wybiera kierunki
studiów prowadzone w języku angielskim (Corporate Finance & Accounting, International
Finance & Accounting, International Business, Applied Informatics, Product Manager).
Zgłaszający się do Biura Karier UEK zagraniczni studenci bardzo często pytają o możliwości
podjęcia pracy lub odbycia praktyk w firmach działających w Polsce.
III. Zatrudnianie studentów z niepełnosprawnościami
Osoby z niepełnosprawnościami mogą być zatrudniane w Polsce w warunkach pracy
chronionej lub na otwartym rynku pracy. Jedną z możliwości jest również zatrudnianie
wspomagane.
Kraków jest ośrodkiem akademickim, w którym studiuje największa liczba osób
z niepełnosprawnościami. Na Uniwersytecie Ekonomicznym studiuje obecnie prawie
300 osób z niepełnosprawnościami. Są to studenci zarówno z dysfunkcją słuchu, wzroku,
ruchu, jak i pozostałymi rodzajami niepełnosprawności.
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IV. Poradnik Rozwoju Zawodowego – opisy stanowisk pracy
W 2013 roku Akademickie Centrum Kariery UEK przeprowadziło projekt pt. „Diagnoza
i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”, dzięki któremu powstał
Poradnik Rozwoju Zawodowego dla studentów UEK. Powstał on we współpracy z firmami
posiadającymi swoje siedziby lub przedstawicielstwa w Małopolsce. W Poradniku
wymieniono przykładowe stanowiska pracy, na których zatrudniani są studenci i absolwenci
UEK. Każde stanowisko zawiera wymagania pracodawców wobec kandydatów
w następujących obszarach: Wiedza, Umiejętności, Postawy, Doświadczenie.
W związku z rozszerzeniem oferty dydaktycznej UEK oraz pojawiającymi się nowymi
trendami na rynku pracy, chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy kolejnym
wydaniu Poradnika. Współpraca polegałaby na uzupełnieniu publikacji o nowe opisy
stanowisk. Dzięki temu studenci mogliby szerzej poznać specyfikę działania firmy, a także
zyskaliby wiedzę na temat możliwości rozwoju zawodowego w Państwa organizacji.
V. Sukces absolwentów UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie może poszczycić się wieloma absolwentami, którzy
odnieśli znaczący sukces w sferze nauki, biznesu, kultury oraz polityki. Chcielibyśmy
przedstawić obecnym studentom UEK sylwetki absolwentów, którzy z powodzeniem
odnaleźli się w świecie biznesu i dzięki temu mogą stać się przykładem oraz źródłem
inspiracji dla młodszych pokoleń.
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