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1 Informacje podstawowe
1.1 Słownik
Aplikacja internetowa - program komputerowy, który pracuje na serwerze i
komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z
wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku
interaktywnym klientem aplikacji internetowej.
Moduł – część Zintegrowanego Systemu Informatycznego, np. ABK.
Profil użytkownika – zakres uprawnień przydzielony użytkownikowi z uwagi na
zakres wykonywanych przez niego w systemie działań.
Użytkownik – osoba zarejestrowana w systemie administracyjnym, posiadająca
określone uprawnienia. Użytkownik logując się za pomocą loginu i hasła, potwierdza
prawo do korzystania z aplikacji zgodnie z posiadanym profilem użytkownika.
Strony Publiczne – wybrane obszary aplikacji szeroko dostępne dla internautów bez
konieczności logowania.
Menu – wykaz funkcjonalności dostępny dla użytkownika, podpowiadany w sposób
kontekstowy. Klikając na wybrane zakładki menu użytkownik może przełączać się
między poszczególnymi funkcjonalnościami modułu ABK.
Zakładka – element modułu udostępniający użytkownikom formularze i
funkcjonalności związane z określonym procesem biznesowym.
ABK – Akademickie Biuro Karier, nazwa modułu SEP.
SEP – Smart Education Platform - Zintegrowany System Informatyczny
dedykowany do obsługi wyższych uczelni.
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1.2 Użytkownicy

W instrukcji występują dwa typy użytkowników:
Skrót

Typ

Uprawnienia

ST

Student

Wyszukuje wydarzenia
Może zgłaszać i wycofywać swój udział
Korzysta z kalendarza wydarzeń
Zarządza swoim profilem zawodowym
Zarządza swoimi danymi kontaktowymi i dostępnością profilu
Może wyszukiwać oferty i na nie aplikować

AB

Absolwent

Wyszukuje wydarzenia
Może zgłaszać i wycofywać swój udział
Korzysta z kalendarza wydarzeń
Zarządza swoim profilem zawodowym
Zarządza swoimi danymi kontaktowymi i dostępnością profilu
Może zmienić dane o imieniu i nazwisku
Może wyszukiwać oferty i na nie aplikować

1.3 O ABK
Moduł ABK jest aplikacją internetową, zainstalowaną na serwerze uczelni.

Dostęp do niej jest możliwy za pomocą przeglądarki internetowej.
W celu korzystania z aplikacji należy wpisać na pasku adres:
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https://abk.pwsztar.edu.pl
1.

Pasek adresu

Wybrane funkcjonalności modułu (Strony publiczne) będą dostępne dla
niezalogowanych internautów. Pozostałe funkcjonalności modułu ABK będą dostępne dla
odpowiednich, zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
W celu zalogowania do aplikacji należy użyć posiadanego loginu/hasła.
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2 Rejestracja i początek pracy z
systemem
2.1 Informacja o utworzeniu konta w ABK (ST)
W momencie tworzenia konta w SEP (Smart Education Platform) tworzony jest
również dostęp do platformy ABK (Akademickiego Biura Karier), a Student otrzymuje
o tym informację mailową, jak również komunikat za pośrednictwem SEP.
Login i hasło umożliwiające korzystanie z platformy SEP, zapewnia również dostęp
do ABK i nie wymaga ono od użytkownika podejmowania dodatkowych działań.

2.2 Dostęp Absolwentów do zasobów ABK (AB)
Jeśli Absolwent był użytkownikiem aplikacji ABK, może z niej korzystać również po
zakończeniu studiów. Zostanie jedynie poproszony o aktualizacje danych i
ponowienie stosownych zgód.

W przypadku, jeśli Absolwent nie pamięta swojego hasła, musi skorzystać ze
standardowej formatki do odzyskiwania hasła.
Wpisując nazwisko (bez polskich znaków) oraz numer albumu i klikając, że nie pamiętają hasła.
Po weryfikacji przez administratorów w aplikacji administracyjnej zostanie przesłane
wezwanie do utworzenia nowego hasła.
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Rysunek 1.

Odzyskiwanie hasła

2.3 Logowanie (ST i AB)
Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o akceptację regulaminu
korzystania z platformy ABK i o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Brak tych zgód uniemożliwi korzystanie z platformy.
Następnie konieczna będzie aktualizacja danych kontaktowych Studenta lub
Absolwenta.
Podczas kolejnych logowań, procedury nie będą już powtarzane.
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2.4 Strona startowa – widok Studenta/Absolwenta
(ST i AB)
Strona z poziomu, której rozpoczyna się praca zalogowanego użytkownika z
aplikacją. Na stronie tej znajdują się bloczki z kluczowymi informacjami takimi jak
informacja o liczbie:


nowych wydarzeń



wydarzeń, w których Student/Absolwent zgłosił swój udział



nowych ofert



ofert zgodnych z kierunkiem studiów danego Studenta

Poniżej znajdzie on nieco bardziej szczegółowe informacje o Wydarzeniach, na które
zgłosił swój akces, oraz o najnowszych ofertach.
W celu ułatwienia nawigacji, podczas pracy z aplikacja po lewej stronie cały czas
dostępne jest również menu z poszczególnymi zakładkami aplikacji.

Rysunek 2.
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Strona startowa

2.5 Ustawienia (ST i AB)
Użytkownik może samodzielnie zarządzać:


Wybranymi danymi



Powiadomieniami (patrz rozdział 3.4 Powiadomienia o wydarzeniach)



Udostępnieniem profilu zawodowego (Patrz 4.2 Udostępnianie profilu
zawodowego).



Akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (brak
którejś zgód powoduje brak możliwości korzystania z zasobów ABK).

Rysunek 3.

11

Zmiana ustawień

Dodatkowo Absolwenci mogą zażądać z poziomu Ustawień animizacji swoich
danych, składając z poziomu Ustawień wniosek o usuniecie danych z aplikacji.
Trzeba jednak pamiętać, że usunięte dane nie mogą być przywrócone (poza danymi
z SEP) i w przypadku ponownego założenia konta będzie je trzeba jeszcze raz
uzupełnić. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest wycofanie udostępniania profilu dla
Pracodawców.
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3 Wydarzenia (ST i AB)
3.1 Wyszukiwanie i przeglądanie wydarzeń
Wydarzenia prezentowane są w porządku od najnowszych do najstarszych.
Użytkownik może zawężać prezentowane wydarzenia po:


typie wydarzenia,



dacie od-do,



wyszukiwać dowolne słowa występujące w nazwie, bądź w opisie wydarzenia.

Rysunek 4.
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Widok wydarzeń dla studentów

Na każdym bloczku znajdziemy informacje zawierające:


Typ wydarzenia



Liczbę wolnych miejsc



Miejsce wydarzenia



Tytuł



Krótki opis

Rysunek 5.

Bloczek konkretnego wydarzenia

Na szczegółach wydarzenia znajdziemy bardziej rozbudowany opis.
Z poziomu karty wydarzenia możemy również zgłosić swój udział w Wydarzeniu.
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Rysunek 6.

Szczegóły wydarzenia

3.2 Udział w wydarzeniach
3.2.1 Zgłaszanie udziału
Student przeglądając szczegóły wydarzenia na Karcie wydarzenia może dokonać
zgłoszenia udziału na wydarzenie.
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Rysunek 7.

Zgłaszanie udziału w wydarzeniu

Zgłoszenie należy potwierdzić.

Rysunek 8.

Potwierdzenie udziału

Jeśli Student spełnia kryteria Wydarzenia, otrzyma on potwierdzenie rejestracji.
Po skutecznym zgłoszeniu udziału ta informacja będzie widoczna:
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Na „kafelku wydarzenia”

Rysunek 9.



Bloczek wydarzenia, w którym biorę udział

W kalendarzu wydarzeń”

3.2.2 Moje wydarzenia
Informacja o zarejestrowaniu się na konkretne wydarzenie będzie również widoczna

w widoku
Klikając na Moje wydarzenia możemy wysortować wyłącznie wydarzenia, w których
zgłosiliśmy chęć uczestniczenia.
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Zobaczymy w tym układzie zarówno Wydarzenia przyszłe – czyli planowane, jak i
archiwalne, w których uczestniczyliśmy w przeszłości.

3.2.3 Wycofanie udziału
Z poziomu szczegółów wydarzenia możliwe jest również wycofanie udziału w
wydarzeniu, które jest widoczne również w kalendarzu i podczas przeglądania
wydarzeń.
Wycofywanie udziału, w przypadku, kiedy nie możemy wziąć udziału w wydarzeniu,
jest bardzo ważne, bo zwalniamy w ten sposób miejsce dla koleżanek i kolegów.

Kluczowe znaczenie ma wycofanie udziału w przypadku wydarzeń jednorazowych.
Jeśli zarejestrujemy udział, a nie wycofamy go system zablokuje nam możliwość
powtórnej rejestracji.

W przypadku - kiedy nie wycofaliśmy zgłoszenia, a z powodu sytuacji losowych nie
mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniu – należy zgłosić się do Biura Karier i
Projektów.

3.3 Kalendarz wydarzeń
Z poziomu menu głównego – klikając symbol daty (patrz poniżej), jak i z poziomu
wydarzeń – klikając filtr
wydarzeń.
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możemy przejść do naszego kalendarza

Kalendarz prezentuje nam w układzie miesięcznym informacje o wydarzeniach, które
maja miejsce na uczelni, jak również o tych, w których zgłosiliśmy swój udział.

Rysunek 10.

Kalendarz wydarzeń

W kalendarzu możemy zobaczyć:

- dzień bez wydarzeń

- dzień, w którym odbywa się wydarzenie
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- dzień, w którym odbywa się wydarzenie, na które jestem
zarejestrowany.
Klikając w dzień, w którym odbywa się wydarzenie, możemy uzyskać bardziej
szczegółowa informację o wydarzeniach w danym dniu.

Rysunek 11.

Wydarzenia w dniu

Jak również o wydarzeniach, na które jesteśmy zapisani w danym dniu:

Rysunek 12.

Wydarzenia w dniu, wraz z tym, w którym biorę udział.

Klikając na którekolwiek z wydarzeń w kalendarzu zostaniemy przeniesieni na jego
szczegółowy opis – kartę wydarzenia. Z poziomu karty wydarzenia będziemy mogli
również zgłosić lub wycofać swój udział.
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3.4 Powiadomienia o wydarzeniach
3.4.1 Powiadomienia mailowe - ustawienia
Studenci i absolwenci nie muszą codziennie śledzić ogłoszeń o wydarzeniach. Mogą
– z poziomu ustawień swojego profilu zawodowego – zdefiniować chęć
otrzymywania powiadomień mailowych o nadchodzących wydarzeniach.
Na zakładce Ustawienia muszą w tym celu kliknąć Zmień w bloku powiadomień.

Rysunek 13.
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Ustawianie powiadomień mailowych

Rysunek 14.
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Zmiana ustawień odnośnie powiadomień e-mail.

3.4.2 Komunikaty w SEP
Student będzie otrzymywał automatycznie raz na dobę komunikat w SEP o nowych
Wydarzeniach opublikowanych w ABK.

3.4.3 Powiadomienia w ABK

Klikając na ikonę
na swoim profili Student/Absolwent będzie się mógł zapoznać
z komunikatami o nowych wydarzeniach opublikowanych w ABK.

Rysunek 15.
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Komunikaty w ABK.

3.5 Brak dostępności wydarzeń
Nie wszystkie wydarzenia są dostępne dla wszystkich użytkowników.
To Moderator określa, kto może być ich uczestnikiem. W związku z tym Student,
bądź Absolwent mogą otrzymać komunikat o niemożności zapisania się.
Można wskazać 4 najczęstsze przyczyny odmowy:


Minął termin rejestracji - Student zostanie o tym poinformowany stosownym
komunikatem,



Na wydarzenie nie ma już miejsc – można to sprawdzić na bloczku
wydarzenia,



Wskazano inny profil uczestnika (np. określony kierunek, lub rok studiów, inny
od posiadanego status Student/Absolwent) na wydarzenie - użytkownik nie
będzie miał możliwości zgłoszenia udziału



Uczestnik zarejestrował się już na wydarzenia tego typu, a jest to wydarzenie
jednorazowe - Student zostanie o tym poinformowany komunikatem

W celu wyjaśnienia przypadków wątpliwych można kontaktować się z Akademickim
Biurem Karier i Projektów.

3.6 Wydarzenia na stronach publicznych
(niezalogowany)
Na stronach publicznych prezentowane są Wydarzenia w formie bloczków,
wyświetlane od najnowszych.
Niezalogowany użytkownik może filtrować prezentowane wydarzenia po nazwie,
typie, czy dacie (od - do). Z poziomu stron publicznych nie jest możliwe wejście na
szczegóły wydarzenia, ani zgłoszenie swojego udziału.
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Rysunek 16.
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Wydarzenia na stronie publicznej

4 Profil zawodowy (ST i AB)
Zalogowany użytkownik Student/Absolwent może przeglądać swój profil zawodowy,
edytować go i nim zarządzać.

4.1 Przeglądanie profilu
Student może dodawać nowe dane w każdym z bloków profilu, może również
edytować istniejące zapisy (za wyjątkiem danych o wykształceniu pobranych z SEP).
Przy informacjach o wykształceniu pobranych z sep nie będzie
usuwanie i edycję.
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umożliwiającego

Rysunek 17.

Profil zawodowy

4.2 Udostępnianie profilu
Na zakładce Ustawienia Student/Absolwent może decydować (W DOWOLNYM
MOMENCIE I WIELOKROTNIE) czy chce udostępniać swój profil dla
zarejestrowanych w bazie Pracodawców.
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Jeśli uzna, że profil jest już gotowy i atrakcyjny dla Pracodawców, może go
udostępnić. Kiedy zdecyduje, że nie chce brać udziału w procesach rekrutacyjnych
może wycofać zgodę na udostępnienie.
Po zakończeniu Studiów profil zostaje automatycznie wycofany z udostępnienia (w
związku ze zmianą statusu Student na Absolwent. Absolwent może w dowolnym
momencie udostępnić Profil.
Zmiana polega na przesunięciu suwaka na włączony, lub wyłączony.

Rysunek 18.

Zarządzanie udostępnianiem profilu

4.2.1 Wycofywanie zgód
Użytkownik może wycofać zgody na przestrzeganie regulaminu lub na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez ABK. Decyzja taka jest równoznaczna z utrata
dostępu do aplikacji (profil studenta staje się profilem wycofanym z udostepnienia).
Po powtórnej akceptacji zgód następuje przywrócenie dostępu.
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4.2.2 Animizacja
Absolwent może złożyć wniosek o animizację swoich danych w zakresie ABK.
Nastąpi wtedy zamkniecie jego konta i ostateczne zatarcie danych.
ODRADZAMY DECYZJĘ O ANONIMIZACJI PROFILU!.
W MOMENECIE, KIEDY ABSOWLENT NIE SZUKA PRACY, WYSTARCZY, ŻE
WYCOFA PROFIL Z UDOSTĘPNIENIA I NIKT ICH WTEDY NIE WYSZUKA, ANI
NIE ZAPROSI GO DO APLIKOWANIA.
ANONIMIZACJA WIĄŻE SIĘ Z UTRATĄ WSZYSTKICH ZGROMADZONYCH
DANYCH!

4.3 Dodawanie danych
4.3.1 Wykształcenie
Dane o wykształceniu pobierane są automatycznie z SEP.
Można je jednak uzupełnić o elementy wykształcenia realizowane poza PWSZ
Tarnów.
Uzupełnienie będzie również konieczne, jeśli Absolwent zawnioskował o animizację
danych, a potem zmienił dane. Wtedy uzyska on całkiem pusty profil, który będzie
musiał w całości uzupełnić.
W celu uzupełnienia informacji o wykształceniu Student/Absolwent może kliknąć
przycisk
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.

Rysunek 19.

Wykształcenie - edycja

Jeśli użytkownik chce edytować lub usunąć dane klika

.

Dane pobrane z SEP nie podlegają edycji i usunięciu.

4.3.1 Doświadczenie zawodowe
Analogicznie jak wykształcenie uzupełniamy informacje o doświadczeniu
zawodowym. Po kliknięciu dodaj możemy uzupełnić informacje i kliknąć Zapisz.
Jeśli użytkownik chce edytować lub usunąć dane klika
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.

Rysunek 20.

Doświadczenie zawodowe - edycja

4.3.1 Języki obce
Klikając dodaj możemy również uzupełnić informacje o znajomości języków obcych,
wybierając z listy języki i poziom znajomości, a następnie klikając Zapisz.
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Rysunek 21.

Języki - edycja

Jeśli użytkownik chce edytować lub usunąć dane klika

.

4.3.2 Tagi
Klikając Dodaj, lub edytuj Student/Absolwent może dopisać ręcznie tagi (kluczowe
informacje o sobie ułatwiające wyszukiwanie Pracodawcom), usunąć istniejące tagi,
wybrać tagi z listy podpowiadanych.
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Rysunek 22.

Tagi - edycja

4.3.3 Umiejętności Twarde
Klikając Dodaj lub Edytuj użytkownik może uzupełnić zawartość kryterium klikając
Dodaj/lub Edytuj w odpowiednim bloku danych.
Po dodaniu umiejętności należy kliknąć dodaj, żeby umieścić ją na liście, a następnie
zapisz.
Klikając kosz
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usuwamy zapisane umiejętności.

Rysunek 23.

Umiejętności twarde - edycja

4.3.4 Umiejętności miękkie
Klikając Dodaj lub Edytuj użytkownik może uzupełnić zawartość kryterium klikając
Dodaj/lub Edytuj w odpowiednim bloku danych.
Edycja przebiega jak w przypadku umiejętności twardych.

4.3.5 Zrealizowane projekty, zadania, przedsięwzięcia, zlecenia
Klikając Dodaj lub Edytuj użytkownik może uzupełnić zawartość kryterium.
Edycja przebiega jak w przypadku umiejętności twardych.
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Rysunek 24.

Projekty - edycja

4.3.6 Szkolenia i kursy
Klikając Dodaj lub Edytuj użytkownik może uzupełnić zawartość kryterium.
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Rysunek 25.

Szkolenia - edycja

4.3.7 Mocne strony
Klikając Dodaj lub Edytuj użytkownik może uzupełnić zawartość kryterium klikając
Dodaj/lub Edytuj w odpowiednim bloku danych.
Edycja przebiega jak w przypadku umiejętności twardych.

4.3.8 Zainteresowania i pasje
Klikając Dodaj lub Edytuj użytkownik może uzupełnić zawartość kryterium klikając
Dodaj/lub Edytuj w odpowiednim bloku danych.
Edycja przebiega jak w przypadku umiejętności twardych.
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Rysunek 26.

Zainteresowania - edycja

4.4 Generacja CV
Student/Absolwent może w dowolnym momencie kliknąć z poziomu Profilu
zawodowego przycisk

, żeby wygenerować raport CV.

Raport taki może zostać zapisany do pliku.
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5 Oferty (ST i AB)
5.1 Nowe oferty
Już na stronie startowej użytkownik informowany jest o nowych ofertach, które
pojawiły się od jego ostatniego logowania.
Powiadomienia o pojawieniu się ofert otrzymuje również w formie komunikatów

oraz maili, (jeśli zadeklarował taką chęć patrz –> Ustawienia 6.1)

5.2 Przeglądanie ofert
5.2.1 Ogólne informacje o przeglądaniu ofert
Przechodząc na zakładkę Oferty pracy może przeglądać opublikowane oferty pracy.
Oferty prezentowane są domyślnie od najnowszych.
Student może wyszukiwać je stosując:
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Filtr branży



Wybór pracodawcy



Używając tagów



Lub wyszukując dowolną frazę z ogłoszenia

Rysunek 27.

Oferty pracy w widoku Studenta/Absolwenta

Może również wybrać oferty najlepiej dopasowane do swojego profilu

Wszystkie wyszukane oferty prezentowane są w formie bloczków.

Na bloczku dostępne są następujące informacje:
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Miejsce pracy (miejscowość lub województwo)



Nazwa i logo Pracodawcy



Typ oferty



Oferowane stanowisko



Informacja o dostępności/aktualności oferty (Dostępne – możesz aplikować,
Aplikujesz- złożyłeś aplikację, Archiwalne – oferta straciła termin, już nie
możesz aplikować).



Link do szczegółowej karty oferty

Rysunek 28.

Bloczek oferty

5.2.2 Najlepiej dopasowane oferty

Student/absolwent może klikając
najlepiej dopasowanych do swojego profilu zawodowego.

uzyskać prezentację ofert

Oferty najlepiej dopasowane nie podlegają dalszemu sortowaniu.

Rysunek 29.
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Najlepiej dopasowane oferty

5.2.3 Szczegóły oferty
Klikając na Zobacz szczegóły (lub na link w powiadomieniu) Student (Absolwent)
przechodzi na szczegóły Oferty.
Znajdzie tam opis, powiązane tagi.
Jak również kluczowe informacje dotyczące oferty
Z poziomo szczegółów oferty można również kliknąć Aplikuj, co spowoduje przejście
do aplikowania na oferty (patrz 5.4 Aplikowanie).

Rysunek 30.

Szczegóły oferty - edycja

5.3 Ulubione oferty
Zarówno z poziomu przeglądania ofert, jak i z poziomu szczegółów oferty
Student/Absolwent może dodać ofertę do ulubionych.
Działanie takie zapewnia łatwe wyszukiwanie ofert, którymi Student się
zainteresował.
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5.3.1 Dodawanie do ulubionych
W celu dodania do ulubionych użytkownik może kliknąć gwiazdkę na bloczku oferty,
lub kliknąć Dodaj do ulubionych na jej szczegółach.

Rysunek 31.

Dodawanie do ulubionych

5.3.1 W ulubionych
Oferta „ulubiona” będzie oznaczona ciemnoniebieską gwiazdką (w odróżnieniu od
białych gwiazdek z niebieskim konturem dla pozostałych).

Oferty ulubione będą dostępne z poziomu ofert w zakładce

5.3.1 Wycofanie z ulubionych
W celu wycofania oferty z ulubionych wystarczy kliknąć gwiazdkę, lub Usuń z
ulubionych na szczegółach oferty.
Możliwe jest również kliknięcie
Ulubione, jeśli chcemy opróżnić cała listę ofert ulubionych.
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z poziomu widoku

5.4 Aplikowanie
5.4.1 Wypełnienie formatki aplikowania
Z poziomu szczegółów oferty Student/Absolwent może kliknąć Aplikuj.
Po kliknięciu należy wypełnić formularz, dołączyć stosowne dokumenty (za pomocą
przycisku Załącz plik) i zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych.

Należy Pamiętać, aby w CV bądź w aplikacji znajdowały się dane kontaktowe
aplikującego, bo dalsza część procesu rekrutacji prowadzona jest poza ABK.

Zaznaczenie zgody jest konieczne do wysłania aplikacji.
Następnie należy kliknąć Aplikuj.
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Rysunek 32.

Aplikowanie

5.4.2 Po zaaplikowaniu
Po zaaplikowaniu zmieni się informacja na bloczku danej oferty z Dostępna, na
Aplikujesz.
Student/Absolwent otrzyma maila z potwierdzeniem dokonania aplikacji na daną
ofertę.
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Poza tym Student/Absolwent może wyszukać złożone przez siebie aplikacje
przechodząc na widok

na zakładce Oferty.

W widoku tym Student Absolwent widzi listę swoich aplikacji, z informacjami o:


Numerze oferty



Pracodawcy, do którego aplikował



Stanowisku, na jakie aplikował



Dacie aplikacji
Z

Rysunek 28 Moje aplikacje
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Klikając 3 kropki Student/Absolwent może:


Zobaczyć szczegóły oferty, na którą aplikował



Zobaczyć profil pracodawcy



Zobaczyć szczegóły swojej aplikacji

5.4.3 Szczegóły aplikacji
Z poziomu szczegółów aplikacji Student/Absolwent może zobaczyć:


Kiedy aplikował – data



Na jaką ofertę (może zobaczyć ofertę)

Ponadto Student/Absolwent może:


Pobrać załączone dokumenty



Zapoznać się z treścią przesłanej wiadomości



Przeglądnąć własny profil zawodowy

Rysunek 33.
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Przeglądanie aplikacji

5.4.4 Aplikuj do mnie
Kiedy Pracodawca zainteresuje się profilem Studenta/Absolwenta (podczas jego
przeglądania) może kliknąć Aplikuj do mnie.
Student/Absolwent otrzyma wtedy powiadomienie mailowe o takim zaproszeniu.
Ponadto z poziomu widoku Moje aplikacje – na zakładce Oferty – Student widzi
informacje o Pracodawcach, którzy zachęcali go do aplikowania.

5.5 Baza pracodawców
5.5.1 Wyszukiwanie pracodawców
Z poziomu zakładki Oferty Student/Absolwent może również zapoznać się z bazą
pracodawców korzystając z widoku
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Wyszukiwanie pracodawców

Rysunek 34.

Student/Absolwent może przeglądać pracodawców, wchodząc na ich profile –
klikając nazwę, lub

.

Listę pracodawców można zawęzić wpisując jego nazwę i klikając Filtruj.
W celu zobaczenia większej liczby pracodawców Student/Absolwent może kliknąć
.

5.5.2 Przeglądanie informacji o pracodawcy
Po wejściu na profil Pracodawcy Student może zapoznać się ze szczegółowym
opisem pracodawcy.
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Rysunek 35.

Profil pracodawcy

Na profilu pracodawcy prezentowane są również Oferty pracodawcy (prezentowane
w formie bloczków). Podobnie jak na przeglądaniu ofert użytkownik może zapoznać
się z informacjami o tym czy aplikuje już na daną ofertę, czy dodał ją do ulubionych,
czy jest ona aktualna, jak również przejść na jej szczegóły.
Tu również działa zasada Pokaż więcej, jeśli chcemy zapoznać się z kolejnymi
ofertami danego pracodawcy.
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