
 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N   

Biura Karier Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury i Zarz ądzania  

w Warszawie 

 

1)  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

 
1.  Biuro Karier Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury i Zarz ądzania w 

Warszawie, zwane dalej „BK WSIiZ” to jednostka ogól nouczelniana 

uruchomiona dnia 8 kwietnia 2009 r. na mocy Zarz ądzenia nr 1/2009 

Rektora Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury i Zarz ądzania w Warszawie  

z dnia 6 kwietnia 2009 r. 

2.  „BK WSIiZ” jest akademickim biurem karier w rozumie niu art.2, 

ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jedn olity: Dz.U.  

z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pó źn.zm.) 

 

§ 2.  

 
Regulamin pracy Biura Karier WSIiZ, zwany dalej „Re gulaminem”, okre śla: 

1)  przedmiot i cele działalno ści; 

2)  funkcje i zadania do zrealizowania; 

3)  zasady funkcjonowania. 

 

II. PRZEDMIOT I CELE DZIAŁALNO ŚCI 

§ 3.  

 
1.  Przedmiotem działalno ści „BK WSIiZ” jest promocja zawodowa 

studentów oraz absolwentów Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury i 

Zarz ądzania w Warszawie oraz przygotowanie ich do wej ścia  

na rynek pracy. 



 

2.  „BK WSIiZ” umo Ŝliwia pracodawcom bezpo średnie dotarcie do 

potencjalnych wykwalifikowanych pracowników, jak te Ŝ stworzenie 

klimatu sprzyjaj ącego realizacji wybranej ście Ŝki kariery 

zawodowej przez jak najwi ększ ą liczb ę absolwentów Wy Ŝszej Szkoły 

Infrastruktury i Zarz ądzania w Warszawie. 

 

§ 4.  

 
3.  Z pomocy „BK WSIiZ” mog ą korzysta ć: 

1)  studenci oraz absolwenci Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury i 

Zarz ądzania w Warszawie; 

2)  pracodawcy szukaj ący odpowiednich kandydatów na oferowane 

przez nich miejsca pracy oraz praktyki i sta Ŝe; 

3)  uczelnie wy Ŝsze, które dzi ęki uzyskanym danym weryfikuj ą 

struktur ę i programy kształcenia. 

 

4.  Głównym celem działalno ści „BK WSIiZ” jest pomoc studentom Wy Ŝszej 

Szkoły Infrastruktury i Zarz ądzania w Warszawie w wej ściu i 

efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ogranicze nie bezrobocia 

wśród absolwentów Uczelni oraz pomoc w nawi ązywaniu kontaktów 

pomi ędzy światem nauki a sfer ą przemysłu. Biuro pełni tak Ŝe 

istotn ą rol ę w promocji Uczelni, tak wobec przyszłych studentów , 

jak i firm. 

 

III. FUNKCJE I ZADANIA DO ZREALIZOWANIA 

§ 5.  

 
1.  „BK WSIiZ” spełnia nast ępuj ące funkcje:  

1) jest biurem obsługi studentów; 

2) pełni rol ę centrum informacyjnego; 

3) stanowi o środek zatrudnienia. 

 
§ 6.  

 
2.  Do zada ń „BK WSIiZ” nale Ŝy: 

1)  wykształcenie w studentach i absolwentach Wy Ŝszej Szkoły 

Infrastruktury i Zarz ądzania w Warszawie umiej ętno ści 

niezb ędnych w procesie poszukiwania pracy poprzez prowadz enie 



 

doradztwa zawodowego, w formie tak indywidualnej, j ak i 

grupowej; 

2)  nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, po przez 

zbieranie, klasyfikowanie i udost ępnianie ofert pracy, 

praktyk, sta Ŝy zawodowych, skierowanych zarówno do studentów, 

jak i absolwentów Uczelni; 

3)  współpraca z władzami Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury i 

Zarz ądzania w Warszawie, władzami miasta i województwa, 

organizacjami pracodawców, organizacjami studenckim i oraz 

Ministerstwami: Pracy i Polityki Społecznej, Gospod arki, celem 

organizacji wspólnych przedsi ęwzi ęć i rozpowszechniania 

projektów przeznaczonych dla szukaj ących pracy, praktyk, 

sta Ŝy, studentów i absolwentów Uczelni; 

4)  gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pr acy, 

pojawiaj ących si ę na nim wymaga ń oraz kierunków jego rozwoju; 

5)  prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Ucz elni 

zainteresowanych znalezieniem pracy, praktyk, sta Ŝu. 

 

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA 

§ 7.  

 
1.  Główne obszary działania „BK WSIiZ”: 

1)  działania doradcze i szkoleniowe; 

2)  działania informacyjne; 

3)  działania badawcze. 

 

2.  „BK WSIiZ” realizuje swoje zadania poprzez: 

1)  organizowanie spotka ń informacyjnych, prezentacji firm, 

szkole ń i warsztatów, jak równie Ŝ podawanie terminów podobnych 

inicjatyw w innych placówkach (Urz ędy, Szkoły Wy Ŝsze, O środki 

Szkoleniowe itp.);  

2)  organizowanie b ądź czynny udział w giełdach i targach pracy; 

3)  informowanie o konkursach przeznaczonych dla studen tów oraz 

absolwentów wszystkich Uczelni, których głównymi na grodami s ą 

oferowane przez firmy praktyki i sta Ŝe; 

4)  udost ępnianie przykładowych dokumentów aplikacyjnych, 

informacji dotycz ących procesu rekrutacyjnego oraz porad 

dotycz ących rozpocz ęcia własnej działalno ści gospodarczej; 



 

5)  udost ępnianie wykazu kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych  po 

uko ńczeniu studiów na danym wydziale i kierunku; 

6)  przedstawianie perspektyw dalszego kształcenia oraz  innych 

moŜliwo ści podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8.  

 
1.  Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 20 stycznia 2012 r., po 

zatwierdzeniu przez wła ściwe organy Wy Ŝszej Szkoły Infrastruktury 

i Zarz ądzania w Warszawie. 

 

2.  W sprawach dotycz ących funkcjonowania oraz wykonywania zada ń przez 

„BK WSIiZ”, nieobj ętych niniejszym regulaminem, decyduje 

Kierownik ds. rozwoju i administracji. 

 

3.   W sprawach nieobj ętych niniejszym regulaminem zastosowanie maj ą 

inne bezwzgl ędnie obowi ązuj ące przepisy prawa. 


