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Wybrane strony, które pomogą Maturzystom w świadomym wyborze  

kariery zawodowej: 

 http://www.informatormaturzysty.pl/– tu znajduje się najnowsze wydanie 

„Informatora Maturzysty. Szkoły Wyższe 2016/2017”, które specjalnie dla Was jest 

dostępne w wersji on-line za darmo 

 http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard – na tym portalu , który 

działa od września 2014 r., znajdują się sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z 

oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym POL-on oraz oceny kierunków studiów, które 

przeprowadza Polska Komisja Akredytacyjna 

 http://www.kierunekrozwoju.pl/– link do platformy studenckiej, w której maturzyści 

mogą zbadać swoje predyspozycje zawodowe, sprawdzić jaki zawód do nich najlepiej 

pasuje oraz jaki kierunek studiów powinni wybrać – jest całkowicie bezpłatna;  

 http://www.studia.net/ – jest tu wiele ciekawych informacji i porad dotyczących 

wyboru studiów 

 http://www.doradca.up.gov.pl/index.php?pageid=225 – znajdziecie tu najczęściej 

popełniane błędy przy wyborze zawodu oraz wskazówki jak ich uniknąć 

 http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/ – strona zawiera informacje o 

sposobach na poznanie siebie i zaplanowanie dopasowanej do siebie edukacji i kariery; 

absolwentom wkraczającym na rynek pracy oferuje porady z zakresu poszukiwania 

zatrudnienia i autoprezentacji, linki do stron z ofertami praktyk i staży, informacje o 

rynku pracy; rodzicom wyjaśnia w Poradniku dla Rodzica jak pomagać dziecku wybrać 

zawód by mu nie zaszkodzić. 

 http://www.kluczdokariery.pl/ – na tej stronie znajdziecie takie informacje jak: 

 Rozmowa kwalifikacyjna 

 Jak napisać dobre CV? 

 Jak napisać dobry list motywacyjny? 

 Jaki wybrać zawód? 

 Zawody przyszłości 

 Rynek Pracy 

 Katalog Zawodów 
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 Prawo pracy 

 Rozwój osobisty 

 Identyfikacja celów i ich realizacja 

 Wyznaczanie celów 

 Kreatywność 

 Przedsiębiorczość 

 Samoocena 

 Stres 

 Zarządzanie czasem 

 Jak realizować marzenia 

 Mapy myśli – dlaczego są interesujące? 

 Motywacja, gdzie jej szukać 

 Planowanie 

 Samowiedza – jej rola 

 Sprawdź jaki masz typ inteligencji? 

 Sprawdź wynagrodzenie w podziale na branże i kraje 

 Baza uczelni 

 http://www.abc-doradztwo.pl/ – strona zawiera: ogólną charakterystykę polskiego 

rynku pracy i wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z nim; pomocne 

informacje potrzebne w wyborze właściwego kierunku studiów i odpowiedniego 

zawodu;        niezbędne informacje o zawodach poszukiwanych w innych krajach oraz 

informacje o tym w jaki sposób uznawane są kwalifikacje zawodowe w państwach UE; 

porady jak sporządzić i realizować Indywidualny Plan Działania związany z 

poszukiwaniem pracy; 

               jak pisać CV i list motywacyjny, testy pozwalające dokonać samooceny pod względem  

               osobowości i predyspozycji zawodowych 

 http://www.edulandia.pl/ – tu znajdziesz informacje o zawodach, na które w 

przyszłości będzie zapotrzebowanie 

 https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody – przewodnik po zawodach 


