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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Biuro Karier Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwane dalej „BK WSIiZ”  

to jednostka ogólnouczelniana utworzona na mocy Zarządzenia Rektora  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nr 1/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. 

 

2. „BK WSIiZ” jest akademickim biurem karier w rozumieniu art.2, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U.  

z 2008 r. nr 69, poz. 415, późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544 i 1629.)  

 

3. „BK WSIiZ” podejmuje działania skupiające się na dostosowaniu programów studiów, w tym 

planu studiów I i II stopnia oraz programów kształcenia na studiach podyplomowych do 

aktualnych potrzeb otoczenia społeczno – gospodarczego  oraz aktywizacji zawodowej i 

pobudzaniu przedsiębiorczości studentów i absolwentów Uczelni.  

 

4. Regulamin Biura Karier WSIiZ określa w szczególności: 

a) misje, cel i zakres działalności, 

b) zasady działania i kompetencje,  

c) interesariuszy. 

 

MISJE I CELE DZIAŁANIA 

 

§ 2 

 

1. Misją i głównym celem „BK WSIiZ” jest działanie na rzecz rozwoju zawodowego studentów oraz 

absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wraz z przygotowaniem ich do wejścia 

oraz efektywnego poruszania się po rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów Uczelni 

oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy światem nauki, a sferą przemysłu.  

2. „BK WSIiZ” umożliwia pracodawcom bezpośrednie dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych 

pracowników, jak też stworzenie klimatu sprzyjającego realizacji wybranej ścieżki kariery zawodowej 

przez jak największą liczbę absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 
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3. „BK WSIiZ” zapewnia stały dostęp do informacji o praktykach, stażach oraz ofertach pracy 

dedykowanych dla studentów i absolwentów Uczelni.  

4. Misja i główne cele „BK WSIiZ” są realizowane poprzez: 

a) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat miejsc pracy, staży i praktyk,  

b) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości odbycia kursów i szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe,  

c) gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania dodatkowych 

stypendiów lub wzięcia udziału w konkursach związanych z kształceniem kierunkowym, 

d) stałą rozbudowę sieci kontaktów z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego, 

których profil działalności jest związany z ofertą edukacyjną Uczelni,  

e) monitorowanie losów zawodowych absolwentów, w nawiązaniu do aktualnie prowadzonych 

badań statystycznych przez Uczelnię, czy podmioty zewnętrzne,  

f) promowanie sylwetek absolwentów WSIiZ w Warszawie w środowisku społeczno – 

gospodarczym.  

 

INTERESARIUSZE 

 

§ 3. 

 

1. Z pomocy oferowanej przez Biuro Karier WSIiZ mogą korzystać:  

a) obecni studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w 

Warszawie, 

b) pracodawcy którzy poszukują odpowiednich kandydatów na oferowane przez 

nich miejsca praktyk zawodowych, staży bądź pracy, 

c) inne podmioty, w szczególności stowarzyszenia, instytucje o kapitale 

prywatnym i państwowym, których główny obszar działalności skupia się na 

promocji i monitorowaniu zatrudnienia oraz rozwoju rynku pracy.  
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FUNKCJE I ZADANIA DO ZREALIZOWANIA 

 

§ 4. 

1. Biuro Karier WSIiZ spełnia następujące funkcje: 

a) doradczą i szkoleniową,  

b) informacyjną,  

c) badawczą, 

d) promocyjną.  

 

2. Do podstawowych działań „BK WSIiZ” należy: 

a) Wykształcenie w studentach i absolwentach Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w 

Warszawie umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania pracy poprzez 

prowadzenie doradztwa zawodowego, w formie indywidualnej i grupowej; 

b) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, którzy uczestniczą w 

pracach mających na celu dostosowanie programów studiów I i II stopnia  

i programów kształcenia na studiach podyplomowych do aktualnych wymogów 

otoczenia społeczno – gospodarczego; 

c) Współpraca z Władzami i Kadrą Zarządzającą Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

w Warszawie, władzami M. St. Warszawy i województwa mazowieckiego, 

organizacjami studenckimi oraz wybrany Ministerstwami RP, celem organizacji 

wspólnych przedsięwzięć i rozpowszechniania projektów mających na celu 

aktywizację zawodową studentów i absolwentów Uczelni;  

d) Gromadzenie aktualnych informacji na temat sytuacji na rynku pracy, istniejących 

barier oraz kierunków rozwoju; 

e) Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, praktyk, stażu za pośrednictwem „BK WSIiZ”. 
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ZASADY FUNKCJONOWANIA 

 

§ 5. 

 

1. „BK WSIiZ” realizuje swoje zadania poprzez: 

a) organizowanie spotkań informacyjnych, prezentacji firm, szkoleń  

i warsztatów, jak również promowanie podobnych inicjatyw, których 

organizatorami są podmioty zewnętrzne; 

b) organizowanie bądź czynny udział w giełdach i targach pracy; 

c) informowanie o konkursach przeznaczonych dla studentów oraz absolwentów 

innych uczelni, których głównymi nagrodami są oferowane przez 

pracodawców miejsca pracy, praktyki i staże; 

d) udostępnianie wzorów dokumentów aplikacyjnych, informacji dotyczących 

procesu rekrutacyjnego oraz porad dotyczących rozpoczęcia własnej 

działalności gospodarczej; 

e) udostępnianie wykazu kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych po ukończeniu 

studiów na danym kierunku i ścieżce kształcenia; 

f) przedstawianie perspektyw dalszego kształcenia oraz innych możliwości 

podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

 

OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

§ 6. 

 

1.Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,  nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń 

dodawanych przez pracodawców, a także za oferowane przez nich warunki pracy. Wszelkie 

nieporozumienia powinny, więc być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez 

angażowania przedstawicieli Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, w jakiekolwiek czynności 

prawne związane ze sporami. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 7. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., po zatwierdzeniu przez właściwe organy 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 

2. W sprawach dotyczących funkcjonowania oraz wykonywania zadań przez „BK WSIiZ”, nieobjętych 

niniejszym regulaminem, decyduje Rektor.  

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 


