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Konkurs dla ABK 

Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty w programie 
Akademickie Biura Karier 

Projekt obejmuje wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez 
instytucje (akademickie biura karier), wspomagające studentów w 

rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy 

Planowana alokacja na konkurs wynosi 35 000 000,00 PLN 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 16 listopada 2015 r. do 16 
grudnia 2015 r. 
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Wnioskodawcy 

Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna bądź 
niepubliczna 

Uczelnia może w konkursie wystąpić tylko w jednym wniosku – 
zarówno jako wnioskodawca i partner 

 Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego 

partnera. Partner musi być wybrany zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020  

Wnioskodawca musi w swojej strukturze organizacyjnej 
posiadać akademickie biuro karier lub inną jednostkę 

świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów  



Okres i  wartość projektu  

Projekt musi trwać nie krócej niż rok i nie dłużej niż trzy lata 

Maksymalna wartość projektu wynosi (liczbę studentów 
określa się wg stanu na dzień złożenia projektu):  

– dla uczelni kształcących do 4000 studentów –  700 000 PLN  
– dla uczelni kształcących 4 001– 12 000 studentów – 1 500 000 PLN  

– dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 
PLN 



Zakres wsparcia 

Projekt musi obejmować zadania związane z bezpośrednim 
wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na 

rynku pracy, poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług 
świadczonych przez biuro karier lub inną jednostkę świadczącą 

analogiczne usługi na rzecz studentów w szczególności w 
zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz w 

zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, 
coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości 

Wsparcie udzielane studentowi w projekcie związane jest 
bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym przez niego 

kierunku studiów 



Formy doradztwa zawodowego 

Projekt musi obejmować swoim zakresem rozwój usług w zakresie 
poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej 

działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu oraz kształcenia 
umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości, 

mających na celu zwiększenie szans studenta na znalezienie pracy 
bezpośrednio po zakończeniu studiów 

W przypadku świadczenia przez ABK usług pośrednictwa pracy (na 
zasadzie agencji zatrudnienia) w ramach projektu mogą być 

świadczone dodatkowe usługi „w siedzibie pracodawcy” 
(mentoring) lub odpowiadające na jego konkretne potrzeby 

(coaching) wzmacniające praktyczne umiejętności absolwentów. 



Trwałość wsparcia  

Projekt przewiduje wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie 
wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na 

rynku pracy, m.in. poprzez włączenie akademickich biur karier w 
proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biur karier 

w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia 

Projekt przewiduje zatrudnienie lub wykazanie wcześniejszego 
zatrudnienia co najmniej jednego doradcy zawodowego dla 

studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku 
pracy, z dopuszczalną możliwością finansowania w projekcie 

jedynie kosztów zatrudnienia nowego doradcy 



Rozwój poradnictwa  

Liczba udzielanych studentom przez biuro karier, w okresie 
realizacji projektu, indywidualnych usług w zakresie 

poradnictwa zawodowego wzrośnie o 20% w stosunku do 
analogicznego okresu przed rozpoczęciem projektu. Liczba 

zindywidualizowanych usług nie będzie mniejsza niż: 
dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 200 

dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów – 400 
dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów – 600 



Zatrudnialność i  losy absolwentów  

Wartość docelowa wskaźnika „Odsetek objętych wsparciem 
EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub 

podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia 
kształcenia” ustalona przez projektodawcę musi być większa 

niż zero 

Projekt zakłada monitoring karier zawodowych studentów 
będących uczestnikami projektu 



Wsparcie  pracowników ABK  

Projekt przewiduje działania mające doprowadzić do 
podniesienia kompetencji pracowników akademickich biur 

karier w zakresie niezbędnym do wsparcia studentów 
rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy 

Wszelkie efekty działań podnoszących kompetencje 
pracowników biura muszą być wykorzystane w trakcie 

realizacji projektu 
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Kryteria premiujące (po 5 pkt)  

Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, 
posiada Akademickie Biuro Karier lub inną jednostkę 
świadczącą podobne usługi na rzecz studentów przez co 
najmniej 12 miesięcy 

Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, 
prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 
12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie 
praktycznych elementów kształcenia 



Kryteria premiujące (po 5 pkt )  

Uczelnia lub akademickie biuro karier posiada status agencji 
zatrudnienia 

Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura 
karier i samorząd studencki 

Projekt przewiduje wspólną realizację zadań przez biura karier i 
organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców 



Kryterium premiujące nr 6 (10 pkt)  

Odsetek absolwentów uczelni, którzy zostali objęci 
wsparciem w projekcie, kontynuujących kształcenie (na 
studiach I, II lub III stopnia) lub podejmujących w ciągu 6 
m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienie wynosi: 

- do 10% (włącznie) – 1 pkt. 

- ponad 10% do 20% (włącznie) – 2 pkt 

… 

- ponad 90% do 100% (włącznie) – 10 pkt 

 

Zatrudnienie rozumiane jest jako:  

> zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co 
najmniej ½ etatu, 

> umowy cywilnoprawnej zawartej na okres co najmniej 3 miesięcy, 

> samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co 
najmniej 3 miesiące.  
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Katalog zamknięty 
określający maksymalny 

poziom kosztów dla 
poszczególnych 

instrumentów wsparcia 

Weryfikacja przez IP 
zasadności i 

racjonalności 
wszystkich stawek 

Skupienie działań 
przede wszystkim na 

wsparciu studentów w 
rozpoczęciu aktywności 

zawodowej. 

Standardy kosztów w projekcie  



Standardy kosztów w projekcie  

Doradcy zawodowi 

• Zatrudnienie na umowę o pracę 

• Finansowanie jedynie nowy doradców 

• Kompetencje adekwatne do stanowiska 

• Niedelegowanie do innych zadań niezwiązanych z ABK 

• Wynagrodzenie maksymalnie do stawki wynagrodzenia na 
stanowisku specjalisty w danej uczelni 

• Utrzymanie zatrudnienia nowego doradcy przez okres co 
najmniej roku od zakończenia realizacji projektu przy 
zachowaniu wysokości wynagrodzenia  

• Świadczenie poradnictwa indywidualnego – realizowanego w 
formie indywidualnych spotkań  

• Coaching kariery jako rozszerzenie usługi doradczej poprzez 
rozwijanie konkretnych kompetencji   



Standardy kosztów w projekcie  

Doradcy zawodowi – kompetencje 

• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w 
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane 
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, 
socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia 
podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. 
zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy 
uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone 
certyfikatami (zaświadczeniami) 

• Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca 
zawodowy (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi 
dokumentami 

• Wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady 
poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy 

• Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej. 



Standardy kosztów w projekcie  

Doradcy zawodowi – poradnictwo zawodowe  

• Udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 
zatrudnienia 

• Udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych 
w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz 
możliwościach szkolenia i kształcenia 

• Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad 
zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy 

• Pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnoza 
jego potencjału i preferencji zawodowych, analiza informacji z 
uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, 
uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej 
i sytuacji rodzinnej 

• Udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku 
pracy, możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania 



Standardy kosztów w projekcie  

Doradca ds. przedsiębiorczości 

• Usługi poradnictwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej 
obejmujące m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony 
własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych, a 
także prowadzenie warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze 

• Utrzymanie zatrudnienia nowego doradcy przez okres co najmniej roku od 
zakończenia realizacji projektu przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia 

• Poradnictwo prowadzi osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria: 
• ma wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  

o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na 
kierunku: zarządzanie, prawo,  doradztwo zawodowe; 

• ma co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa z 
przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczony odpowiednimi 
dokumentami; 

• posiada aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej; 

• posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej 

 



Standardy kosztów w projekcie  

Coaching i mentoring 

• W przypadku świadczenia przez ABK usług pośrednictwa pracy (na zasadzie 
agencji zatrudnienia) w ramach projektu może być świadczony przez doradcę 
zawodowego coaching zawodowy każdemu uczestnikowi projektu, który 
znalazł zatrudnienie za pośrednictwem ABK 

• Celem coachingu jest: 

• dobre przygotowanie i poradzenie sobie z ważną zmianą w życiu, jaką jest podjęcie pracy, 

• lepsze zrozumienie swojej roli w organizacji 

• lepsze zarządzanie sobą w czasie 

• poprawienie relacji ze współpracownikami oraz zwiększenie odporności na stres, 

• zwiększenie pewności siebie poprzez określenie swoich mocnych stron 

• coaching w ramach projektu może być świadczony do upływu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia 

• W przypadku świadczenia przez ABK usług pośrednictwa pracy (na zasadzie 
agencji zatrudnienia) w ramach projektu może być finansowane 
wynagrodzenie mentora wyznaczonego przez pracodawcę uczestnikowi 
projektu, który znalazł zatrudnienie za pośrednictwem ABK 



Standardy kosztów w projekcie  

Podnoszenie kompetencji pracowników ABK  

 

• Kwalifikowalne są koszty przeszkolenia i podnoszenia kompetencji 
pracowników biur karier z wyłączeniem studiów podyplomowych 

• Efekty działań podnoszących kompetencje pracowników biura muszą 
być wykorzystane w trakcie realizacji projektu.  

• Maksymalny koszt podnoszenia kompetencji jednego pracownika biura 
karier w wysokości 15.000 zł (jeśli koszty przekraczają 5.000 zł na 
osobę i dotyczą pracowników niezatrudnionych jako doradcy 
zawodowi/doradcy ds. przedsiębiorczości wymagane jest utrzymanie 
ich zatrudnienia przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji 
projektu)  



Standardy kosztów w projekcie  

Diagnoza kompetencji i monitoring losów 

 

• Kwalifikowalne są koszty zakupu narzędzi diagnozowania kompetencji, 
w tym wartości niematerialnych i prawnych - przy czym 
niedopuszczalne jest rozliczanie w ramach projektu kosztów urządzeń i 
wyposażenia 

• Nabycie narzędzi musi być ściśle powiązane z usługami świadczonymi 
przez ABK w trakcie projektu 

• Wnioskodawca musi zaplanować niskokosztowe (nieprzekraczające 3% 
wartości projektu) działania z zakresu monitoringu karier zawodowych 
uczestników tak, aby w rok po zakończeniu realizacji projektu możliwa 
była identyfikacja, które z usług okazały się najskuteczniejsze.  



Zapraszamy: 
 

ABK@ncbr.gov.pl 


