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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu 13/2013 z dn. 20 lipca 2013 roku 
  

REGULAMIN – Biura Karier Studenta i Absolwenta 
Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie 

 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Biuro Karier Studenta i Absolwenta Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, zwane 

dalej ,,BKSiA WSEWS“ to jednostka ogólnouczelniana powołana na mocy uchwały 
senatu nr 13/2013 WSEWS z dn. 20 lipca 2013 r.   

2. „BKSiA WSEWS” działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym“ art. 13a (Dz. U. z 2012 r. Poz. 572, 742, 1544 ) oraz Statutem WSEWS § 9 
ust. 4 (z dn. 11.06. 2013 r.).   

3. „BKSiA WSEWS“  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, z późn. zm.) 

4. BKSiA prowadzi swoją działalność zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
§ 2 

 
Regulamin Biura Karier Studenta i Absolwenta WSEWS, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa: 

- cele i przedmiot działalności,  
- zadania oraz sposoby ich realizacji,  
- zasady funkcjonowania. 

 
II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 
§ 3 

 
1. Głównym celem działalności BKSiA WSEWS jest:  

- przygotowanie studentów i absolwentów WSEWS do wejścia na rynek pracy,  
- umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcie do potencjalnych 

wykwalifikowanych pracowników, jak też stworzenie optymalnej i indywidualnej 
ścieżki kariery zawodowej dla jak największej liczby studentów i absolwentów 
WSEWS. 

2. Przedmiotem działalności BK WSEWS jest promocja zawodowa studentów  oraz 
absolwentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie jak również całej Uczelni.  

 
§ 4 

 Z pomocy BKSiA  WSEWS mogą korzystać: 
- studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie,  
- pracodawcy szukający odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich 

miejsca pracy oraz praktyki i staże,  
- uczelnie wyższe, które dzięki uzyskanym danym weryfikują strukturę i programy 

kształcenia. 
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III. ZADANIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

§ 5 
 
Do zadań BKSiA  WSEWS należy: 

- utrzymywanie stałego kontaktu ze studentami i absolwentami 
- wykształcenie u  studentów  i absolwentów WSEWS umiejętności niezbędnych w 

procesie poszukiwania pracy,   
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,  
- współpraca z władzami Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie ,władzami miasta i 

województwa, organizacjami pracodawców, organizacjami studenckimi,  
- współpraca z Uczelnianą i Instytutowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia,  
- współpraca z Centrum Badań i Rozwoju (CBiR) jak również Studenckimi Kołami 

Naukowymi (SKN),   
- prowadzenie bazy danych dla  studentów i absolwentów WSEWS 

zainteresowanych znalezieniem pracy, praktyk, stażu. 
§ 6 

 
 BKSiA WSEWS realizuje swoje zadania poprzez:  

- ścisłą współpracę z Samorządem Studentów jak również portalem 
społecznościowym absolwentów WSEWS,  

- zakładanie indywidualnych „skrzynek kontaktowych“ e-mail oraz nie 
likwidowanie ich po zakończeniu studiów,  

- prowadzenie doradztwa zawodowego, w formie tak indywidualnej, jak i 
grupowej,  

- zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży 
zawodowych, skierowanych zarówno do studentów, jak i absolwentów Uczelni,  

- organizowanie  z władzami WSEWS, władzami miasta i województwa, etc.  
wspólnych przedsięwzięć i rozpowszechniania projektów przeznaczonych dla 
szukających: pracy, praktyk, staży, studentów i absolwentów WSEWS,   

- gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pracy, pojawiających się na 
nim wymagań oraz kierunków jego rozwoju,  

- przekazywanie aktualnych informacji władzom uczelni, Uczelnianej i 
Instytutowym Komisjom ds. Jakości Kształcenia oraz do Centrum Badań i 
Rozwoju (CBiR) jak również do Studenckich Kół  Naukowych (SKN).    

 
 

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA 
 

§ 7 
 

1. Główne kierunki działania BKSiA WSEWS dotyczą: 
- doradztwa  i  różnych form szkolenia,  
- stałej informacji,  
- stałych badań i analizy wyników tych badań.  

2. BKSiA WSEWS realizuje swoje zadania poprzez: 
- organizowanie spotkań informacyjnych, prezentacji firm, szkoleń i warsztatów, 

jak również podawanie terminów podobnych inicjatyw w innych placówkach 
(Urzędy, Szkoły Wyższe, Ośrodki Szkoleniowe itp.);  
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- organizowanie bądź czynny udział w giełdach i targach pracy; 
- czynny udział w zrzeszeniu Akademickich Biur Karier 
- informowanie o konkursach przeznaczonych dla studentów oraz absolwentów 

wszystkich Uczelni, których głównymi nagrodami są oferowane przez firmy 
praktyki i staże,  

- udostępnianie przykładowych dokumentów aplikacyjnych, informacji 
dotyczących procesu rekrutacyjnego oraz porad dotyczących rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej,  

- udostępnianie wykazu kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych po ukończeniu 
studiów na danym wydziale i kierunku,  

- przedstawianie perspektyw dalszego kształcenia oraz innych możliwości 
podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych,  

- wspieranie inicjatywy zmierzającej do powołania Stowarzyszenia Absolwentów 
WSEWS a po jego powstaniu ścisła z nim współpraca.   

 
  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 8 
 

1. W sprawach dotyczących funkcjonowania oraz wykonywania zadań przez  BKSiA 
WSEWS nieobjętych niniejszym regulaminem, decyduje przewodniczący Biura 
Karier Studenta i Absolwenta WSEWS w porozumieniu z Rektorem i Kanclerzem. 

2. Wszelkie zmiany tekstu niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez 
Senat WSEWS.  


