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01.   Poznajmy się! 

Kim jesteś? Koło współpracy. 

02.   Kompetencje na rynku pracy. 
Rodzaje kompetencji. Kompetencje przyszłości. Samoocena absolwentów a opinie pracodawców. 

03.   W poszukiwaniu zasobów. 
Test PROKOS. 

04.   Rozwijanie kompetencji. 
Z jakich możliwości warto skorzystać w trakcie studiów? 

05.   Podsumowanie. 
Co dalej z wynikami testu? Miejsce na Wasze opinie i uwagi. 

 

  

Rozkład jazdy 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 
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01. Poznajmy się! 

Kim jesteś? 

Koło współpracy. 



Jędrzej Szynkowski 

Psycholog, doradca zawodowy i trener. 

W Biurze Karier UŁ wspieram uczestników projektu KreaTOR Kariery w wejściu na 

rynek pracy, współtworzę Program Ambasadorski oraz prowadzę szkolenia – głównie 

dotyczące kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów. 

Prywatnie jestem miłośnikiem planszówek, literatury grozy (King, Lovecraft) oraz 

gitarowych brzmień. 

 

Masz pytania? Napisz do mnie: 

 

jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl 
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O mnie 
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02. Kompetencje na rynku pracy. 

Rodzaje kompetencji.  
Kompetencje przyszłości.  
Samoocena studentów i absolwentów a opinie pracodawców. 



02.1.  Rodzaje kompetencji 

Kompetencje twarde 
odnoszą się m.in. do wiedzy branżowej, znajomości języków 
obcych i umiejętności obsługi specjalistycznych programów. 

 
Kompetencje miękkie 
to cechy osobowości, zdolności społeczne i organizacyjne,  
np. zarządzanie sobą w czasie, kreatywność, odporność na stres. 



 

Które kompetencje są ważniejsze: twarde czy miękkie? 

„ 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 



„W 70% zdobywamy pracę dzięki wiedzy 
merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom 
społecznym. Tracimy ją zupełnie odwrotnie –  

w 70% z powodu braku kompetencji społecznych,  
a tylko w 30% ze względu na brak kompetencji 

specjalistycznych.” 
 
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wniosek: 

Warto inwestować w oba typy 
kompetencji. 
 



02.2.  Kompetencje przyszłości. 

Według prognoz Unii Europejskiej, 60% dzieci, 
które rozpoczęły naukę w 2015 roku, będzie 
pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. 
 
Dynamiczne zmiany rynku pociągają za sobą 
konieczność rozwijania kompetencji przyszłości. 



 

Spróbuj wskazać przykład kompetencji przyszłości. 

„ 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 



Do 10 kompetencji, warunkujących znalezienie i utrzymanie 
pracy w najbliższej przyszłości będą należały: 
 
01. Zdolność odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić. 

02. Inteligencja społeczna. 

03. Myślenie adaptacyjne i twórcze rozwiązywanie problemów. 

04. Kompetencje kros-kulturowe. 

05. Przetwarzanie dużej ilości informacji i rozumowanie oparte na danych. 

06. Korzystanie z nowych mediów (w tym krytyczna ocena publikowanych w sieci treści). 

07. Interdyscyplinarność (czytanie i rozumienie pojęć z wielu dziedzin). 

08. Myślenie projektowe. 

09. Zdolności kognitywne (przyswajanie wielu bodźców przy wykorzystaniu różnorodnych 

narzędzi i technik). 

10. Zdolność do efektywnej współpracy w ramach wirtualnych zespołów. 

 
Źródło: Raport IFTF (Institute for the Future) Uniwersytetu w Phoenix 

Inna optyka: 

Nieco inne dane prezentuje 
World Economic Forum. Zgodnie 
z jego prognozami,  
3 najważniejsze kompetencje 
(niedalekiej) przyszłości będą 
stanowiły: 
 

01. Umiejętność rozwiązywania 

złożonych problemów. 

02. Myślenie krytyczne. 

03. Kreatywność. 

 
 



02.3.  Samoocena studentów  
i absolwentów a oceny pracodawców. 

W 2014 roku zostały opublikowane wyniki 
interesującego badania, zestawiającego 
samoocenę studentów oraz absolwentów  
z opiniami pracodawców. 
 
Jak wyraźne były różnice w ocenach? 



 

Jaki odsetek studentów uważa, że potrafi w stopniu 
wysokim lub bardzo wysokim radzić sobie ze stresem? 

„ 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 



Projekt Pokieruj swoją karierą. 

 

Ocena studentów i absolwentów: 
43% 

Ocena pracodawców:  
18% 



 

Jaki procent z nich ocenia, że dobrze lub bardzo dobrze 
radzi sobie z budowaniem relacji w miejscu pracy? 

„ 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 



Projekt Pokieruj swoją karierą. 

 

Ocena studentów i absolwentów: 
81% 

Ocena pracodawców:  
35% 



 

Ile procent ocenia, że w stopniu wysokim lub bardzo 
wysokim opanowało umiejętność koncentracji  
i selekcji istotnych informacji? 

„ 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 



Projekt Pokieruj swoją karierą. 

 

Ocena studentów i absolwentów: 
67% 

Ocena pracodawców:  
30% 



 
Badanie wykazało, że studenci i absolwenci 

wszystkie cechy i kompetencje  
(z wyjątkiem doświadczenia zawodowego w branży 

oraz doświadczenia zawodowego poza branżą) 
oceniali na bardzo wysokim poziomie. 

 
 
 
Źródło: Raport Dwa światy. Kompetencje przyszłości 2014. 

Wnioski: 

Autorzy badania uważają, że 
silne różnice pomiędzy 
samooceną studentów  
i absolwentów, a opiniami 
pracodawców wynikają albo  
z braku świadomości młodych 
ludzi, albo z braku pokory. 
 



Łódź, 13.12.2017 

03. W poszukiwaniu zasobów. 

Test PROKOS. 



03.1.  PROKOS 

PROKOS to test opracowany przez Annę Matczak  
i Katarzynę Martowską. Kwestionariusz umożliwia 
diagnozę profilową w obrębie pięciu skal. 
 
Czas wykonania: około 20 minut. 
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04. Rozwijanie kompetencji. 

Z jakich możliwości warto skorzystać w trakcie studiów? 



 

Jaki procent pracowników inwestuje w rozwój? 

„ 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 



 
Według badań, zaledwie 30% Polaków poszerza 

swoje umiejętności w zakresie wykonywanej pracy. 
 
 
 
Źródło: Raport Aktywni+ Przyszłość Rynku Pracy 

Wniosek: 

Inwestuj w rozwój nie tylko 
szukając pracy, ale także po jej 
rozpoczęciu – w ten sposób 
zwiększasz swoją atrakcyjność 
dla pracodawców. 
 



04.1. Młodzi w Łodzi 

cały rok 
siedziba MwŁ (Al. Politechniki 32). 
 
W ostatnim półroczu odbyły się m.in.: 

 
• Sztuka prezentacji (Tate&Lyle), 
• Budowanie marki własnej – personal & networking (EY), 
• Power Point: jak szybko i sprawnie przygotować profesjonalną 

prezentację (Conduent), 
• Zarządzanie projektami w praktyce (Procter & Gamble), 
• Jak wygląda dzień pracy na fejsie? Kariera w social mediach 

(Agencja Kamikaze). 
 

Więcej informacji: mlodziwlodzi.pl 



04.2. Akademia Kompetencji 

marzec – maj 
Biuro Karier UŁ (ul. Lumumby 14) 
 
Największa inicjatywa szkoleniowa na UŁ: 
 
• 18 edycji, 
• 715 zrealizowanych szkoleń, 
• 460 firm i instytucji, prowadzących warsztaty i szkolenia, 
• Ponad 12 000 przeszkolonych studentów i absolwentów. 

 

Więcej informacji: biurokarier.uni.lodz.pl 



04.3. Studenckie czwartki 

pierwszy czwartek każdego miesiąca 
Biuro Karier UŁ (ul. Lumumby 14) 
 
Studenckie czwartki to inicjatywa, zainaugurowana w lipcu 
bieżącego roku. Podczas wakacyjnej edycji przeprowadziliśmy  
4 spotkania dla studentów i absolwentów (wystąpienia 
publiczne i praca z kamerą, design thinking, warsztaty 
przedsiębiorczości oraz warsztaty coachingowe). 
 
Ze względu na spore zainteresowanie uczestników, Studenckie 
czwartki wracają do oferty Biura od semestru letniego 
2017/2018. Więcej informacji na: biurokarier.uni.lodz.pl 



04.4. Noc warsztatów 

średnio raz na kwartał 
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego 
(ul. Pomorska  247/249) 
 
Cykliczna inicjatywa Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Wydarzenie jest otwarte również dla 
studentów innych uczelni. W 2017 roku odbyły się 3 odsłony, 
podczas których zrealizowano m.in.: 
 
• NOCne Marki 
• Zmierzch rozsądku 
• Typy spod ciemnej gwiazdy 
• Tropy 

 

Szczegółowe informacje: abk.umed.pl 



04.5. Konferencje (w tym studenckie) 

Kilka razy w roku na Wydziałach UŁ odbywają się 
konferencje, którym na ogół towarzyszą warsztaty. 
 
Warto zwrócić uwagę na: 
 
• Creative Vibes (kreatywność w biznesie,  okolice maja, Wydział 

Zarządzania UŁ), 
• Psych-on (psychologia kliniczna i neuropsychologia, grudzień, 

Instytut Psychologii UŁ) 
 



04.6. Oferta Wydziałów UŁ 

Warto śledzić strony poszczególnych Wydziałów 
Uniwersytetu. Zdarza się, że informują one o 
odbywających się na Uczelni wydarzeniach, takich, 
jak: wykłady otwarte, czy szkolenia realizowane 
we współpracy z pracodawcami.  
 
Przykładami mogą być: Fujitsu Day (Wydział Filologiczny UŁ), 
lub Career Days with Infosys (Wydział Prawa i Administracji UŁ). 



04.7. Zajęcia ogólnouczelniane 

semestr zimowy i semestr letni 
Biuro Karier UŁ (ul. Lumumby 14) 
 
Na początku każdego semestru macie możliwość zapisu 
na zajęcia ogólnouczelniane, w ramach których możecie 
zdobyć dodatkowe punkty ECTS. Jeden z przedmiotów – 
KreaTOR Kariery - realizuje Biuro Karier UŁ. Zajęcia 
noszą taką samą nazwę, jak realizowany od 2016 roku 
projekt i stanowią jego uzupełnienie. Ich tematyka jest 
ściśle związana z rynkiem pracy. 
 
Szczegółowe informacje: biurokarier.uni.lodz.pl 



04.8. e-learning 

Alternatywą dla stacjonarnych szkoleń mogą być 
kursy na platformach e-learningowych. 
 
Do najpopularniejszych (darmowych) serwisów należą: 
 
• duolingo (nauka języków obcych), 
• kursodrom.pl (zarządzanie i działalność organizacji pozarządowych), 
• pl.khanacademy.org (matematyka, nauki ścisłe, ekonomia i finanse, 

nauki humanistyczne i sztuka, informatyka), 
 

 
Uwaga: 
Pracodawcy na ogół preferują stacjonarne szkolenia, jednak kursy 
internetowe mogą stanowić wartościowe uzupełnienie tradycyjnych 
zajęć. 
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05. Podsumowanie. 

Co dalej z wynikami testu?  
Miejsce na Wasze opinie i uwagi. 



v 

Co dalej z wynikami testu?  

05.1. Poczekaj na raport z interpretacją Twoich odpowiedzi – mail otrzymasz do połowy stycznia 2018 r. 

LUB 

05.2. Umów się na indywidualną konsultację z doradcą zawodowym – omówisz wyniki podczas spotkania. 



Dziękuję za uwagę. 

Masz pytania? 

Napisz do mnie: 

jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl 

Chcesz pokierować swoją karierą? 

Odwiedź stronę Biura Karier UŁ: 

biurokarier.uni.lodz.pl 

Spodobały Ci się dzisiejsze zajęcia? 

Sprawdź, gdzie możemy się spotkać następnym razem: 

szynkowski.eu 

Bądź na bieżąco: 
 
Nie chcesz, żeby omijały Cię informacje o szkoleniach, programach i inicjatywach dla studentów?  
Polub Biuro Karier UŁ na facebooku! 

Projekt Pokieruj swoją karierą. 


