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• Świat zmienia się dzisiaj tak szybko, że
może się okazać, że będziecie pracować
w zawodzie, którego jeszcze dzisiaj nie
ma…..

Zawody, które będą popularne
w 2030 roku
•
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•

•

•

•
•

Personal Digital Curator (osobisty kurator cyfrowy) – specjalista, który doradzi i
poprowadzi jak kształtować i komunikować nasze życie prywatne i karierę
zawodową w sieci.
Garbage Designer (projektant śmieci) – będzie zajmował się znajdowaniem
nowych zastosowań dla użytych już materiałów lub przeprojektowywał całe firmy,
tak by ich produkty były łatwe do przetworzenia dla innych.
Simplicity Designer (ekspert ds. uproszczeń) – konsultant, który będzie
pomagał firmom upraszczać ich funkcjonowanie zarówno w wymiarze ludzkim,
jak i proceduralnym.
Healthcare Navigator (doradca ds. opieki zdrowotnej) – osobisty doradca
pomocny podczas nawigowania w labiryntach złożonych systemów opieki
zdrowotnej.
Nostalgist (nostalgista) – skrzyżowanie projektanta wnętrz z opiekunem osób
starszych, który pomoże stworzyć wystrój domu czy mieszkania na wzór
wybranej dekady z przeszłości.
Digital Death Manager (manager śmierci cyfrowej) – pomoże zakończyć nasze
życie w sieci.
Wg Idea Couture i Sparks& Honey https://sukcespisanyszminka.pl/kompetencje-pracownika-przyszlosci/

Rynek pracy dziś….
• Najnowsze badania przeprowadzone przez Work
Service wskazują, że prawie połowa badanych nie
pracuje na stanowisku zgodnym z wykształceniem.
•

http://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/kierunek-studiow-a-praca/qhmtn3m

• W obliczu dynamicznego rozwoju rynku pracy, kiedy
okazuje się, że 10 najbardziej pożądanych zawodów z
roku 2010 nie istniało jeszcze w 2004 roku, nasuwa się
pytanie, czego powinni uczyć się młodzi ludzie, by w
przyszłości mieć satysfakcjonującą i dobrze płatną
pracę.
•

https://sukcespisanyszminka.pl/kompetencje-pracownika-przyszlosci/

Jednak kandydaci wybierają uczelnię
i kierunek studiów „po staremu”…
• Ponad 91% przebadanych przez
Uniwersytet Jagielloński licealistów,
wybiera kierunek na wyższej uczelni
planując, co będzie robić w
przyszłości.
• Badania pokazały również, że dla 52%
osób, wybór uczelni, a dla 75% osób,
wybór kierunku studiów, oznacza
wybór zawodu i przyszłej pracy.
•

http://www.uczelnie.net/na-uczelni/2583-dlaczego-warto-studiowac-nauj

•

WAŻNA JEST NIE TYLKO WIEDZA
SPECJALISTYCZNA ALE CORAZ
WAŻNIEJSZE SĄ INNE UNIWERSALNE
KOMPETENCJE …..

http://swiat-oczami-zakreconej-nastolatki.blogspot.com/2014/02/przyszosc.html

Dziesięć kompetencji przyszłości.
(Raport przygotowany przez Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix – wraz z pracownikami firm, takich jak
IBM czy Studio Walta Disneya)

1. Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy
wyrazić.
2. Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i
bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.
3. Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów,
wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.
4. Cross-cultural competency: kompetencje kros-kulturowe czyli zdolność do operowania w
zróżnicowanym środowisku kulturowym.
5. Computational thinking: zdolność przetwarzania dużej ilości informacji rozumowania
opartego na danych (zwłaszcza wyciągania wniosków z tzw. Big Data).
6. New-media literacy: umiejętność korzystania z nowych mediów czyli nie tylko publikowanie
postów na Facebooku w najbardziej odpowiednim czasie. Także jedna z umiejętności,
zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści, publikowanych w nowych
mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji.
7. Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia
pojęć w wielu dyscyplinach.
8. Design mindset: myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów
pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników.
9. Cognitive load management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania
poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik.
10. Virtual collaboration: zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i
wykazujący obecność w pracy wirtualnego zespołu.

Uniwersalne kompetencje wg
raportu „The Future of Jobs”
1. Umiejętność rozwiązywania
złożonych problemów
2. Krytyczne myślenie
3. Kreatywność
4. Zarządzanie ludźmi
5. Współpraca z innymi
6. Inteligencja emocjonalna
7. Umiejętność oceniania i
podejmowania decyzji
8. Zorientowanie na usługi
9. Umiejętność negocjowania
10. Elastyczność poznawcza

Co wybrać?
• Technologia pomaga
współtworzyć i kreować
świat, ale prawdziwe
idee, innowacje,
twórczość, rozwój
osobisty i zawodowy
wymaga
profesjonalnego
wsparcia….

•

www.uj.edu.pl

Dlaczego Instytut Spraw Publicznych?

https://blogs.psychcentral.com/nlp/2015/03/how-personal-beliefs-can-alter-brain-chemistry/

Jaki kierunek wybrać? Każdemu
coś tam w duszy gra…
• Polityka społeczna
• Zarządzanie publiczne
•

https://pl.pinterest.com/pin/548735535826819923/
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Co widzą zwykli ludzie …

http://www.woda.edu.pl/artykuly/laki

/

My widzimy więcej…

http://www.tapeciarnia.pl/213236_laka_maki_drzewo_tecza_wiosna

ISP daje unikalną wartość w
zglobalizowanym świecie
•
•
•
•
•
•
•
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Prestiż i uznana jakość kształcenia
Doskonała kadra akademicka
Historia i tradycja przekuta w nowoczesność
Przygotowanie do życia w kosmopolitycznej kulturze
Wszechstronny i interdyscyplinarny rozwój
Szerokie horyzonty
Uczenie przez całe życie
Przygodę, zabawę i samodzielność
Ważne przyjaźnie na całe życie

Czego uczymy w ISP?
• Uczymy pracować wspólnie i samodzielnie
• Uczymy realizować prawdziwe badanie
naukowe i projekty oraz publikować wyniki.
• Uczymy rozumieć, nie na pamięć
• Uczymy stosować wiedzę, nie chwalić się tylko
dyplomem
• Uczymy samodzielnego rozwijania umiejętności
i kompetencji
• Uczymy bycia odważnym, krytycznym i
kreatywnym członkiem społeczeństwa

Opinie Absolwentów
•

W studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim bardzo podobało mi się to, iż
zajęcia oprócz skupiania się tylko i wyłącznie na kwestiach teoretycznych
zwracały również dużą uwagę na kwestie praktyczne. W trakcie zajęć
realizowaliśmy różnorakie projekty oraz badania, które pozwoliły nam w
sposób praktyczny utrwalić zdobytą wiedzę, która może okazać się
przydatna w życiu zawodowym. Dlatego każdy przyszły student, który
pragnie zdobyć wiedzę teoretyczna a przede wszystkim praktyczną
powinien wybrać Uniwersytet Jagielloński. Studia licencjackie odbyłam na
innej uczelni, mam więc pewne porównania i spostrzeżenia. W tym
momencie nie żałuję, że na studia magisterskie wybrałam Uniwersytet
Jagielloński. Monika, II st. Kier. Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych.

Opinie absolwentów
•

•

•

•

UJ wybrałam głównie ze względu na prestiż uczelni. Miałam też tam kilku znajomych,
którzy przekonali mnie do wyboru. Oczywiście część z nich zapewniała, że nie jest
łatwo i trzeba sporo się uczyć, ale w końcu na tym mi zależało i nie żałuję, że
wybrałam właśnie UJ.
To co można pochwalić na UJ to przede wszystkim wykładowcy, którzy świetnie
potrafią przekazać wiedzę w zrozumiały sposób, a przy tym są zawsze pomocni i
uprzejmi.
Uniwersytet jest też dobrze wyposażony pod względem sprzętu multimedialnego,
biblioteki z wieloma pozycjami, pomieszczeniami do pracy indywidualnej co jest
bardzo pomocne przy przygotowaniu jakiś projektów na zaliczenia.
Funkcjonowanie sekretariatu ISP również jest dużym plusem (uzyskiwanie
odpowiedzi mailowych odbywało się szybko), nie da się też nie wspomnieć o
podejściu do studenta, personel zawsze służył pomocą, często też żartował przez co
z sekretariatu zawsze wychodziło się z uśmiechem, a nie z grymasem i
zdenerwowaniem :) oczywiście to jak przejdzie się przez studia zawsze zależy od
studenta i jego podejścia, uważam jednak że UJ stwarza wszelkie warunki do tego,
aby studiowanie było przyjemne. Weronika, II st. Kierunek. Zarządzanie, Instytut
Spraw Publicznych.

Absolwent ISP UJ jest osobą
wykształconą, a nie tylko
wykwalifikowaną

https://pl.depositphotos.com/74787151/stock-illustration-modern-worker-man-sign-with.html

F. Jacobson podkreśla, że osoba wykształcona
może być ekspertem w swojej dziedzinie, ale jest
w stanie zgłębiać wiedzę także z innych obszarów.
Z kolei osoba wykwalifikowana, w
przeciwieństwie do osoby wykształconej, posiada
wiedzę, która jest jej potrzebna w jakimś
konkretnym celu.
•

http://liberte.pl/co-to-znaczy-byc-czlowiekiem-%E2%80%9Edobrze-wyksztalconym/

Słynni absolwenci UJ, i wielu, wielu innych…

https://www.google.pl/search?q=uj&rlz=1C1VFKB_enPL686PL686&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi227zh2efUAhVCthQKHXU
ADmkQ_AUIBSgA&biw=1366&bih=662&dpr=1#q=uniwersytet+jagiello%C5%84ski+znani+absolwenci&stick=H4sIAAAAAAAAAONg
FuLQz9U3sMxILlGCs7TUs5Ot9FNTSpMTSzLz8_RL8zLLUouKM0sqrfLySxKTclIVEnNKc_MyAfnkE28_AAAA

