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Wyjazdy pracowników na szkolenia

NAZWA UCZELNI: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
Kod Erasmusa: PL WARSZAW03
Adres strony internetowej uczelni: http://www.sgh.waw.pl/
Okres uczestnictwa w programie Erasmus: od roku 1998/99
Podstawa decyzji o uznaniu za przykład dobrej praktyki: informacje zawarte w formularzu
zgłoszeniowym do konkursu z okazji 25-lecia programu Erasmus.

Wpływ wyjazdów szkoleniowych programu Erasmus na działania jednostek organizacyjnych SGH:
Utworzenie Biura ds. Absolwentów w oparciu o najlepsze doświadczenia partnerów SGH (m.in.
Universita Commerciale Luigi Bocconi, Włochy czy Institut d`Etudes Politiques de Paris ScPo,
Francja). Biuro powstało w odpowiedzi na coraz większe i bardziej uświadomione potrzeby
utrzymywania jak najlepszych kontaktów SGH z absolwentami, a także rosnącym
zainteresowaniem samych absolwentów współpracą na różnych polach z ich Alma Mater.
Biuro zajmuje się m.in.:
- serwisem Kariera – jest to nowoczesna platforma komunikacji między pracodawcami a
studentami i absolwentami SGH. Z serwisu korzystają najwięksi pracodawcy w Polsce. W
serwisie można znaleźć wszystkie informacje i narzędzia związane z poszukiwaniem pracy już
podczas studiów, wśród nich m.in.: generator CV; oferty pracy, staży oraz praktyk od
pracodawców w kraju i za granicą z wielu branż (oferty zamieszczone w serwisie są
dostosowane do profilu studentów SGH); kalendarz umożliwiający zapisy na testy
psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym, zapisy na warsztaty z
autoprezentacji, rekrutacji, Assessment Centre; artykuły na temat rekrutacji, poszukiwania
pracy oraz doskonalenia zawodowego; aktualne informacje o wydarzeniach, projektach,
konkursach, programach, targach odbywających się w SGH oraz innych instytucjach, także za
granicą; elektroniczne wizytówki dzięki którym student może być w kontakcie z innymi
studentami i absolwentami SGH, a także zaprezentować się pracodawcom.
- organizacją uroczystej graduacji;
- kontaktami studentów i absolwentów z firmami, zwłaszcza tymi, które zostały utworzone
przez absolwentów uczelni lub w których zajmują oni wysokie stanowiska.
Zaproszenie i włączenie Biblioteki SGH, centralną biblioteki ekonomicznej w Polsce, do
międzynarodowej sieci bibliotek dzięki bardzo aktywnemu udziałowi pracowników tej jednostki
w wyjazdach szkoleniowych od początku realizacji Erasmusa.
Stałe podnoszenie kompetencji przez pracowników Biura Informacji i Promocji, Centrum
Programów Międzynarodowych, Biura ds. Współpracy z Biznesem dzięki udziałowi w szkoleniom
zagranicznym (m.in. kompetencje językowe oraz zdolności organizacyjne i prezentacji) oraz
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wykorzystywanie nabytych umiejętności w bieżącej pracy, np. do organizowania pobytów
szkoleniowych dla pracowników z uczelni partnerskich. Natomiast pracownicy powyższych
działów, którzy nie korzystali z wyjazdów, mieli możliwość praktycznie zapoznać się z
umiejętnościami swoich kolegów, pomagając im przy organizacji szkoleń.
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