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Geneza powstania

• Raport Rzecznika Praw Absolwenta: „Akademickie Biura Karier 
w Polsce” z 2014 roku:

„Wskazane jest rozwijanie i wspieranie dążeń do stworzenia 
regularnej organizacji reprezentującej pracowników biur karier 
lub zrzeszającej doradców zawodowych z biur karier. Taka 
organizacja mogłaby funkcjonować, wzorem niemieckim, pod

auspicjami konferencji rektorów (KRASP i KRZaSP) i być 
kreatorem regularnie aktualizowanych standardów jakości biur 
karier. (…) „

• Komisję powołano 26 października 2015 roku.



Organizacja pracy

• Komisja składa się z 16 członków – reprezentacja każdego 
województwa i każdego typu szkoły wyższej.

• Skład wybierany jest co 2 lata przez ABK działające w danym 
województwie.



Cele komisji

Wspieranie uczelni w dostosowaniu swojej oferty do współczesnej 
gospodarki i rynku pracy.

• Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni
z pracodawcami,

• Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego dialogu
z gospodarką,

• Kreowanie właściwych warunków dla wspierania studentów
w wejściu na rynek pracy,

• Ułatwienie przepływu informacji na temat zapotrzebowania
gospodarki na wysoko wykwalifikowaną kadrę,

• Wspieranie Akademickich Biur Karier w działaniach na rzecz
studentów i rynku pracy.



Cele realizowane poprzez …

• Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń dla ABK

• Organizowanie seminariów i konferencji dla pracodawców i 
środowiska akademickiego

• Ścisłą współpracę z organizacjami zrzeszającymi pracodawców 

• Ścisłą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

• Ścisłą współpracę z organizacjami zajmującymi się tematyką 
rynku pracy, doradztwa kariery oraz coachingu.



Zadania do realizacji

• Regulacja sytuacji prawnej ABK

• Wypracowanie standardów funkcjonowania ABK w uczelniach
wyższych.

• Prace zmierzające do stworzenia jednolitego systemu
informacji o rynku pracy i potrzebach edukacyjnych.



Zadania do realizacji

• Wypracowanie wspólnej metodologii badań losów
zawodowych absolwentów oraz rekomendacji dotyczących
sposobów ich wykorzystania przez uczelniane zespoły ds.
Jakości kształcenia.

• Wypracowanie, wspólnie z partnerami społecznymi,
rekomendacji dla uczelni dotyczących kompetencji oraz
kierunków kształcenia, na które istnieje zapotrzebowanie na
rynku pracy

• Wypracowanie alternatywnych sposobów finansowania
doradztwa kariery dla studentów uczelni
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