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Jesteś studentem a przed Tobą kilka lat nauki. Być moŜe myślisz, Ŝe na zdobywanie doświadczenia
zawodowego masz jeszcze czas. Ale czy nie warto pomyśleć o tym właśnie teraz? Gdy odbierzesz
dyplom i zaczniesz poznawać rynek pracy przekonasz się, Ŝe umiejętności zawodowe nabyte w
trakcie studiów będą procentować i sprawią, Ŝe pracodawcy zobaczą w Tobie potencjalnego
pracownika. KaŜdy student moŜe znaleźć czas na praktykę, a nawet jeśli jest bardzo zajęty to są
przecieŜ wakacje, w sam raz na aktywność zawodową. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, Ŝe
jeśli uczysz się intensywnie to nie będziesz mógł jednocześnie pracować w pełnym wymiarze godzin,
ale nawet krótszy wymiar pracy jest cenny. Wystarczy porządnie rozejrzeć się dookoła, zebrać
rzetelne informacje o moŜliwościach pracy dla studentów i działać w tym kierunku.
Zacznij od praktyk organizowanych przez firmy, zarówno te największe międzynarodowe korporacje,
jak i przedsiębiorstwa polskie róŜnej wielkości. Ofertę aktualnych praktyk znajdziesz na ich stronach
internetowych a takŜe na uczelniach, podczas targów pracy, w biurach karier i w gazetach
posiadających dodatek o pracę. Pamiętaj o tym, Ŝeby szukać zajęcia zbliŜonego do Twojego
przyszłego zawodu. Zdobywanie takich umiejętności ma największy sens i przyniesie Ci w przyszłości
pozytywne rezultaty. Zazwyczaj praktyki w firmach skierowane są do osób studiujących na III, IV i V
roku. Nawet dzięki dwu lub trzymiesięcznej pracy zyskujesz przynajmniej podstawową wiedzę o firmie,
jej strukturze, usługach i specyfice pracy. To dla Ciebie szansa na sprawdzenie czy w przyszłości
rzeczywiście chciałbyś pracować w tej branŜy. Poza tym nauczysz się kilku nowych rzeczy, o których
będziesz mógł napisać w Ŝyciorysie. Dodatkowym plusem jest wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Niestety pensja nie jest regułą, poniewaŜ nie ma przepisów regulujących kwestię zarobków
praktykantów. Jednak bez względu na to czy poszczęści Ci się i trafisz na płatne praktyki, czy teŜ
będziesz pracować za darmo zyskujesz znajomości w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest duŜe
prawdopodobieństwo, Ŝe gdy pracodawca będzie szukać nowych pracowników, do udziału w
rekrutacji zaprosi praktykantów, którzy zrobili na nim pozytywne wraŜenie. Pamiętaj, Ŝe szef kieruje
się, między innymi, kwestią zysku jaki moŜe przynieść mu dobry pracownik, dlatego teŜ ceni sobie
kandydatów, którzy wiedzą na czym polega praca w jego firmie.
Wbrew pozorom zdobycie praktyki nie jest łatwym zadaniem. MoŜesz spotkać się z metodami selekcji
i rekrutacji studentów takimi samymi jak w przypadku zatrudniania normalnych pracowników. Po
pierwsze, pracodawcy wybierają praktykantów spośród wielu kandydatów a po drugie mają nadzieję,
Ŝe „wyłowią” tych najlepszych, którym w przyszłości zaproponują pracę. Tak więc musisz się liczyć z
tym, Ŝe będziesz brać udział w standardowej rozmowie kwalifikacyjnej, teście językowym a nawet w
assessment centre, w trakcie którego pracodawca oceni Twoje predyspozycje, umiejętności
interpersonalne czy kreatywnego rozwiązywania problemów. Choć rekrutacja przebiega w
standardowy sposób to w przypadku praktyk najwaŜniejszą rolę odgrywa aktywność pozazawodowa,
a więc osiągnięcia w trakcie nauki, zainteresowania, wolontariat, sport itp. Zazwyczaj firmy organizują
praktyki w trakcie letnich wakacji, ale nabór ogłaszają kilka miesięcy wcześniej.
Innym rozwiązaniem są praktyki w urzędach róŜnego szczebla. To w szczególności dla tych, którzy
swoją przyszłość zawodową wiąŜą z administracją państwową. Informacje o nich moŜesz uzyskać
odwiedzając te instytucje osobiście lub wchodząc na ich strony internetowe. Przykładem jest autorski
program staŜy Urzędu Miasta Poznania, skierowany do studentów IV i V roku lub uzupełniających
studiów magisterskich. Z wybranymi kandydatami podpisywana jest umowa zlecenie na okres trzech
miesięcy a za wykonywaną pracę otrzymują oni wynagrodzenie (więcej informacji o tym programie
znajdziesz na stronie www.city.poznan.pl w zakładce „Praktyki i staŜe dla studentów w Urzędzie
Miasta”). Program UM cieszy się duŜym zainteresowaniem. Do tej pory na pięć edycji wpłynęło ponad
3500 zgłoszeń a kilka osób pracuje tam juŜ na stałe.

Zdobyć praktyki moŜesz równieŜ w drodze konkursów. Najpopularniejszy z nich to „Grasz o staŜ”
organizowany co roku od 10 lat przez PricewaterhouseCoopers i Gazetę Wyborczą pod patronatem
medialnym Radiowej Trójki. Aby wziąć udział w konkursie naleŜy być studentem III, IV lub V roku albo
absolwentem do trzydziestego piątego roku Ŝycia i rozwiązać dwa spośród dwudziestu pięciu zadań
konkursowych opublikowanych na stronie www.grasz.pl, między innymi, z: dziennikarstwa, logistyki,
usług telekomunikacyjnych czy zarządzania zasobami ludzkimi. Jeśli Twój projekt spodoba się
recenzentom wygrasz jedną z bardzo atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy mają szansę odbyć praktyki w
renomowanych firmach, jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych a takŜe
wziąć udział w kursach językowych oraz studiach podyplomowych.
A co moŜesz zrobić jeśli nie uda Ci się przejść pozytywnie rekrutacji na praktyki? Rozwiązaniem jest
bezpłatna praca w charakterze wolontariusza. Zazwyczaj kojarzona jest ona z opieką nad starszymi,
schorowanymi ludźmi, ale Centra Wolontariatu oferują takŜe zajęcia innego rodzaju, na przykład
realizują programy: „Wolontariat w szkole”, „Wolontariat biznesu”, „Wolontariat a bezrobocie”,
„Wolontariat w słuŜbie uchodźcom” oraz „Wolontariat studencki”. Jeśli studiujesz pedagogikę czy
psychologię a w przyszłości zamierzasz wspierać ludzi w sytuacjach kryzysowych zaangaŜuj się w
jeden z programów pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, bezrobotnymi, w szpitalach,
domach pomocy społecznej, ośrodkach dla uchodźców. To cenne doświadczenie, bo jednocześnie
robisz coś dla innych poświęcając im swój czas oraz dla samego siebie poznając prawdziwe historie
ludzi, co jest równie waŜne jak wiedza ksiąŜkowa. A gdy jesteś studentem logistyki, informatyki czy
zarządzania teŜ znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie, na przykład w jednej z ponad 40 tysięcy
działających w Polsce organizacji pozarządowych. Osoby zainteresowane pracą w charakterze
wolontariusza mogą skontaktować się bezpośrednio z wybraną organizacją pozarządową lub z
działającymi w kilku miastach Polski Centrami Wolontariatu, których adresy znajdują się na stronie
internetowej www.wolontariat.org.pl.
A jeśli kuszą Cię dalekie podróŜe i chcesz zarabiać na własne utrzymanie, połącz przyjemne z
poŜytecznym biorąc udział w jednym z programów wyjazdów, na przykład do Stanów Zjednoczonych.
Dzięki temu poznasz kawałek świata, mentalność obcokrajowców, „podszlifujesz” znajomość języka
obcego i zaprzyjaźnisz się z innymi młodymi ludźmi. Programy wyjazdów zagranicznych są
adresowane właśnie do tej grupy osób: uczniów, studentów i absolwentów. Uczestnicząc w
programach: „Work&Travel”, „Resort America”, czy „Camp America” moŜesz pracować, miedzy
innymi, w: hotelach, zajazdach, ośrodkach wypoczynkowych, parkach rozrywki, kasynach, sklepach a
takŜe w barach szybkiej obsługi i w restauracjach.
Praktyki w firmach, instytucjach administracji państwowej, praca w charakterze wolontariusza oraz
zarobkowy wyjazd za granicę to kilka sposobów na to jak zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie
nauki. Prawdopodobnie nie jest to wyczerpująca lista a inne drogi rozwoju zawodowego to juŜ kwestia
Twojej pomysłowości. Pamiętaj, Ŝe nie warto z tym czekać aŜ do uzyskania dyplomu. Radość ze
zdanego egzaminu magisterskiego będzie trwała chwilę a zaraz potem przyjdzie Ci skonfrontować to,
co potrafisz z wymogami stawianymi przez pracodawców. Jeśli pomyślisz o tym juŜ teraz w
przyszłości łatwiej będzie Ci odnaleźć się na rynku pracy a pytanie „Jakie są Pana/Pani umiejętności?”
zadane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie juŜ takie trudne.

