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Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego 

3 518 razy 

skorzystali z różnych form wsparcia 

oferowanych przez ABK US!
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WARSZTATY
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PRAKTYKI
408 zgłoszeń od 2010 roku.

ZREALIZOWANO 6
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Studentka filologii rosyjskiej:

„Opiekunka praktyki stawiała 
przede mną ciekawe i trudne 

zadania w języku rosyjskim 
i polskim, spotykałam się 

z nowymi wyzwaniami oraz 
wykształciłam w sobie kilka 

cennych umiejętności. Praktyka 
w stu procentach spełniła moje 

oczekiwania.”

Student prawa:
„Projekt „Lider przyszłości” okazał się 

przysłowiowym „strzałem 
w dziesiątkę”. Dzięki praktyce 

w Sądzie jako student prawa jestem 
w stanie poznać prawo od jego 

prawdziwej strony, asystując sędziom 
na rozprawach oraz w sekretariacie 

poza rozprawami.”
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Psycholog w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej:

„(…) dała się poznać jako osoba 
odpowiedzialna, rzetelna, 

sumienna i zaangażowana w pracę. 
Wykazywała się ciekawością 

poznawczą, dociekliwością oraz 
trafnymi spostrzeżeniami w trakcie 

diagnozy. Na uwagę zasługuje jej 
miły i serdeczny stosunek do 

dzieci.”

Opiekun praktyk w agencji pracy:
„Pani (…) wykazała się dużą 

sprawnością operacyjną 
i zaangażowaniem. Powierzone zadania 
realizowała sumiennie w krótkim czasie. 
Zaprezentowała się jako osoba otwarta, 

komunikatywna, potrafiąca 
współpracować w grupie. Dzięki jej 

zaangażowaniu firma uzyskała wiele 
cennych informacji rynkowych, a także 

mogła, po dokonaniu analizy, podjąć 
działanie realizacji nowych zadań.”



STAŻE
1230 zgłoszeń od 2010 roku.

ZREALIZOWANO 9



ETAPY REKRUTACJI NA STAŻE:

1. Przyjmowanie dokumentów – 1230 studentów
złożyło dokumenty.

2. Ocena merytoryczna dokumentacji.

3. Doradztwo zawodowe – 1054 studentów wzięło
udział w testach osobowościowych.

4. Rozmowy kwalifikacyjne – pracownicy projektu
spotkali się z 610 osobami.

5. Ogłoszenie wyników. 10
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Liczba pracodawców biorących udział 
w projekcie w poszczególnych latach

Łącznie 261 pracodawców! DZIĘKUJEMY 
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MONITORINGI

Ogółem 595 wizyt 
monitorujących

W 2014 roku: 3208,1
przejechanych km 

(auto i pociąg)

W 2015 roku: 3872,7 
przejechanych km 

(auto i pociąg)
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STAŻYŚCI W MIEJSCU PRACY
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Studentka psychologii:
„Staż był dla mnie okazją do udoskonalenia
swoich kompetencji. Nauczyłam się jak
rozwiązywać część problemów i kogo
prosić o pomoc. Dzięki zdobytej wiedzy
będę bardziej świadoma zarówno swoich
dobrych, jak i złych stron i mam nadzieję,
że już wiem, w jaką stronę chciałabym
pokierować swoją karierą.”

Studentka prawa:
„Staż pozwolił mi
poznać specyfikę pracy
radcy prawnego.
Zdobyłam cenną wiedzę
zarówno teoretyczną,
jak i praktyczną.”

Student zarządzania:
„Jestem bardzo zadowolony ze
swojego wyboru miejsca odbywania
stażu. Praca, którą wykonywałem,
rozwijała moje umiejętności i dzięki
zlecanym mi zadaniom zdobywałem
cenne doświadczenie. Dzięki miłej
atmosferze nie czułem się obco.”
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Nauczyciel wychowania fizycznego 
w Gimnazjum:

„Uważam, że projekt „UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” jest
trafionym pomysłem. Na przykładzie
stażystki stwierdzam, że w taki właśnie
sposób można zweryfikować swoją
wiedzę teoretyczną oraz odpowiednio
zastosować ją w praktyce. Studentka
była bardzo dobrze przygotowana
merytorycznie do odbycia stażu. Z dnia
na dzień nabierała pewności siebie.”

Główna księgowa w Ośrodku 
Pomocy Społecznej

„Studentka wykazała wielkie
zaangażowanie w pracę jaką
wykonywała, wykazała się
ogromnym zainteresowaniem,
wieloma umiejętnościami dot.
wykonywania zawodu księgowego.
Potrafi samodzielnie podejmować
poprawne decyzje i wykonywać
powierzone zadania. Jest bardzo
miła i koleżeńska, chętna do pracy
i otwarta na wszelkie wyzwania.”
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Właścicielka szkoły językowej:
„Pan X jest niezwykle samodzielnym 

i zorganizowanym pracownikiem, mającym 
zadatki na dobrego managera. Jest 

zaangażowany we wszystkie powierzone mu 
obowiązki; dzięki umiejętności skutecznej 
analizy przewiduje i skutecznie zapobiega 

ewentualnym problemom pojawiających się 
podczas realizacji projektów. (…) Student 
w ciągu 3 stażowych miesięcy nauczył się 
o wiele więcej, niż mieliśmy nadzieję mu 
przekazać i z przyjemnością będziemy 

kontynuować naszą współpracę 
po zakończeniu stażu.”

Kierownik Zakładu Genetyki 
Sądowej:

„Stażystka wykazała się 
bardzo dobrymi 

zdolnościami do pracy 
laboratoryjnej. Wykazała się 

dużą wiedzą z zakresu 
genetyki. W pracy jest 
sumienna i dokładna.”
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OPINIE PRACODAWCÓW O ABK US
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• Bardzo dobra selekcja kandydatów na staż;

• Bardzo sprawny przepływ informacji;

• Miła, szybka i profesjonalna obsługa;

• Dobór odpowiedniego stażysty;

• Kompetencja i szybkość działania;

• Szybkość i elastyczność.

OPINIE PRACODAWCÓW
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OPINIE STAŻYSTÓW O STAŻU I ABK US



• Najlepiej we współpracy z ABK oceniam kontakt
z Państwem - byliście Państwo zawsze dostępni, pomocni
we wszelkiej sprawie oraz zapytaniu do Was skierowanym.

• Bardzo dobry kontakt z biurem, żadnych niezrozumiałych
sytuacji, wszystko jasne wytłumaczone.

• Profesjonalizm, przyjazny stosunek do studenta,
natychmiastowa odpowiedź na każde pytanie, maila.

• Dostępność informacji, możliwości konsultacji
i zaangażowanie pracowników.
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OPINIE STAŻYSTÓW



INFORMATORIUM

Prawie 500 publikacji dotyczących rynku pracy: pisania
CV, listu motywacyjnego, sposobów poszukiwania
pracy, kreowania wizerunku, negocjacji itp.

Prenumerata pism, między innymi:

– Start-up Magazine,

– Press,

– Doradca zawodowy,

– Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

– Charaktery,

– Personel i Zarządzanie,

– ThinkTank,

– Polityka,

– Forbes.
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