
 
Doradztwo zawodowe 

Informacje dotyczące edukacji 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl 
• Biuro Edukacji m. st. Warszawa: www.edukacja.warszawa.pl 
• Informacja o uczelniach, o kierunkach studiów: www.uczelnie.info.pl 
• Portal Perspektyw: Informacja o maturze, o kierunkach studiów, o studiach w Polsce, 

o studiach za granicą, o zawodach: www.perspektywy.pl 
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl 
• Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i 

Szkoleń: www.wcies.edu.pl 

 
Ranking Uczelni Akademickich 2022 
http://ranking.perspektywy.pl/2022/ 

Wyszukiwarka kierunków studiów 
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/ 
www.otouczelnie.pl 

 

Platforma e-lerningowa - "Młodzi idą po karierę” 

www.mlodziidapokariere.edu.pl 

Platforma pomaga w  podjęciu wielu kluczowych decyzji, takich jak wybór kierunku 

studiów. Inspiruje  do podejmowania dodatkowych aktywności w tym szukania 

praktycznego doświadczenia dzięki któremu łatwiej jest  młodemu człowiekowi  znaleźć 

się na rynku pracy. 

 
Studia w Europie 
www.eurodesk.pl - informacja europejska dla młodzieży 
Co kraj, to obyczaj - w przypadku zasad studiowania w krajach europejskich porzekadło to 
sprawdza się w stu procentach. Studia w każdym kraju wyglądają inaczej. Różne są systemy 
rekrutacji, płatności, stypendia, możliwości studiowana po angielsku. To sprawia w 
niektórych krajach obcokrajowcom studiować łatwiej, w innych nieco trudniej. Jedno jest 
pewne. Dzięki Unii Europejskiej w każdym unijnym kraju możesz studiować dokładnie na 
takich samych zasadach jak ich obywatele. 
•    Rekrutacja 
•    Języki obce 
•    Programy stypendialne 
•    Praca dla studenta 
•    Koszty życia 
•    Staże 
•    Pozwolenie na pobyt i ubezpieczenie 
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Rynek Pracy 
 
•  Poszukiwanie pracy i rekrutacja 
Portal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. 
Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny. 

Poszukiwanie pracy i rekrutacja | WORTAL (praca.gov.pl) 

 
 
•  European Youth Portal - portal Komisji Europejskiej zawierający informacje, które mogą 
się przydać młodym ludziom mieszkającym, uczącym się i pracującym w UE 

European Youth Portal | European Youth Portal (europa.eu) 
 
Informacja o zawodach 
 
Klasyfikacja zawodów 
● psz.praca.gov.pl/rynek-pracy  
 
Pozaszkolne formy pomocy z zakresu doradztwa zawodowego: 
● Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4 Piaseczno Centrala: 22 
48 42 678; Informacja: 22 48 42 633 

Poradnictwo grupowe | WORTAL (praca.gov.pl)  

 

http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/
https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/
https://europa.eu/youth/EU
https://youth.europa.eu/home_en
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/
https://piaseczno.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-grupowe

