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Poniżej prezentujemy opinie uczestników konferencji „Student na lokalnym rynku pracy” 

stanowiących odpowiedzi na pytanie „Co mi dał udział w konferencji?”. 

 „Jako uczestnik części teoretycznej konferencji zrozumiałem, że istnieje cała masa możliwości 

kształtowania swojej świadomości, sterowności, ścieżki kształcenia  i zawodowej. Należy jedynie ich 

poszukać i po nie sięgnąć ponieważ same nie przyjdą”. 

 „Uważam, że konferencja została przeprowadzona w perfekcyjny sposób. W większości osoby 

reprezentujące swoją prezentację zrobiły to w sposób zrozumiały i interesujący. Dzięki tej konferencji 

dowiedzieliśmy się o wielu projektach, które są realizowane na WSP TWP,  o których wcześniej nie 

słyszałam. Postaram się studentom naszej Uczelni przekazać informacje uzyskane na konferencji.” 

„Nowe szanse spojrzenie na rynek pracy, nowe doświadczenie, zajęcia z coachingu jak wyznaczać 

praktyczną drogę realizacji celu.” 

„Wiedzę na temat projektów realizowanych przez WSP TWP, funkcje i cele ABK.” 

„Dowiedziałem się na jakie kierunki jest największy popyt, po jakich zawodach jest problem z uzyskaniem 

pracy, jakie są projekty wspierające wiedze ucznia, metodę i działania kierowania nauczania oraz co 

w życiu zmienić.” 

„Konferencja jest okazją do spotkania nowych osób, poznania ich punktów widzenia, opinii na określony 

temat. Fajnie, że mogłam się dowiedzieć o ciekawych projektach typu: Mentoring Akademicki czy 

Kreatywny Humanista.” 

„Konferencja została przeprowadzona w interesujący sposób. Projekt, który został omówiony daje 

ogromne szanse na rozwój młodych ludzi, to było podkreślane niejednokrotnie. Cieszy fakt, ze takie 

projekty funkcjonują. Konferencja pomogła zrozumieć problemy związane z rynkiem pracy.” 

„Wiedza na temat dobrych praktyk, możliwości, realizowanych projektów, możliwości rozwoju. Szkoła 

Mentorów, Uczenie się przez całe życie.” 

„Więcej informacji, więcej doświadczenia i wiedzy na temat pracy na lokalnym rynku. Jak jej szukać, jakie 

trzeba doświadczenie i umiejętności, jak się znaleźć i trafić do pracodawcy.” 

„Ta konferencja pomogła mi zrozumieć jak powinien wyglądać mentor . Od dawna poszukuje takiego 

wzorca. Powinien on być szerzej rozpropagowany, dotychczasowy typ wychowawcy i ciągle 

nawracającego na właściwe tory nauczyciela bardzo mi nie odpowiada.” 

„Dowiedziałam się czym zajmuje się coaching. Jakie kierunki studiów trzeba wybierać, aby mieć później 

pracę.” 
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„Poznałam nowy aspekt działania ABK. Podpatrzyłam zasady sprawnej organizacji konferencji. Dziękuję 

za zaproszenie.” 

„Przemyślenie na temat dalszego rozwoju zawodowego, skorzystanie z dotychczasowych doświadczeń.” 

„-Wiedzę na temat realizowanych projektów, 

- problemy osób młodych z wejściem na rynek pracy,  

- jak kształtuje się bezrobocie  

- jakie mają oczekiwania pracodawcy, 

- w jakich kierunkach wybierać Uczelnie – zawody przyszłości 

- poznałam nowe słowa 

- czym zajmują się Biura Karier.” 

 

„Znalezienie wymarzonej pracy wymaga ustawicznego rozwoju osobistego.” 

 

„Dała mi nadzieję, ze młodzi ludzie będą słuchać osób starszych. Dowiedziałam się wielu ciekawych 

rzeczy.” 

 

„Przedstawiła możliwości rozwoju. W jakich kierunkach się kształcić, żeby nie poprzestawać na jednym 

zawodzie. Co robić, żeby osiągnąć satysfakcję w życiu.”  

„Dzięki dzisiejszej konferencji poznałem możliwości wyboru mojej kariery i możliwe kierunki rozwoju 

osobistego, które zapewnią mi przyszłości godziwe życie.” 

 

„Konferencja przedstawiła mi nowe aspekty i możliwości rozwoju. Warsztaty pokazały ile jeszcze pracy 

przede mną, ale też że są cele do osiągnięcia. Student ma nowe możliwości, ma narzędzia z których może 

skorzystać.” 

 

„Poznałem koleżanki i kolegów z innych projektów, Wydziałów. Dowiedziałem się więcej o stylu 

mentoringu z doradztwem zawodowym.” 

 


