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O czym będzie szkolenie i dla kogo? 
Liczba kandydatów na studia na całym świecie wciąż rośnie: już ponad 4,5 miliona studentów jest mobilnych międzynarodowo. 
Rekrutacja i zarządzanie procesami z nią związanymi stanowi bardzo ważny element w funkcjonowaniu nowoczesnej uczelni.  
 
Nasze dwudniowe szkolenie przedstawi Państwu pełen proces rekrutacji od zidentyfikowania potencjalnego kandydata do 
pozyskania faktycznego studenta. Rozumiejąc, że przyszły student, podobnie jak każdy inny konsument na rynku, ma prawo 
wyboru oraz pewne zachowania i oczekiwania wpływające na jego ostateczne decyzję, musimy działać odpowiednio podczas 
procesu rekrutacji. Działania ukierunkowane na oczekiwania klientów należą do jednych z największych wyzwań, z jakimi 
borykają się uczelnie w dzisiejszych czasach. Nasze szkolenie jest skierowane w szczególności do osób odpowiedzialnych za 
rekrutację i przyjęcia na studia, pracowników działów współpracy międzynarodowej i specjalistów ds. marketingu, pracujących ze 
studentami, wspomnianymi działami lub w podobnych strukturach.   
 
Metody pracy 
To dwudniowe szkolenie w formie warsztatów połączonych z panelami dyskusyjnymi, następującymi po prezentacjach 
wprowadzających w kolejne zakresy tematyczne. Dodatkowo przeprowadzone zostaną krótkie ćwiczenia angażujące wszystkich 
uczestników w trakcie kolejnych sesji. 
 
Treści szkolenia 
Trening będzie miał strukturę liniową, tak aby uczestnicy mogli zrozumieć zarówno cały cykl ubiegania się o przyjęcie na studia 
przez kandydata, jak i to, w jaki sposób kolejne etapy tego cyklu są od siebie zależne i jak na siebie wpływają. Każdy z tych etapów 
zostanie zaprezentowany, wyjaśniony i omówiony, natomiast uczestnicy zostaną zachęceni do wymiany własnych doświadczeń 
związanych z tematem, w odniesieniu do cyklu rekrutacyjnego na studia. 
 
Jednakże nie jest to szkolenie skoncentrowane na marketingu i rekrutacji per se! Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia będzie miała 
wpływ na to, w jaki sposób uczestnicy będą rekrutować studentów w przyszłości.  
 
Tematy szkolenia: 
 

 Konwersja zapytań/leadów na aplikacje: przedstawiona zostanie dokładna analiza zgłoszeń w cyklu aplikacyjnym, 
wyszczególnienie niezbędnych kroków w celu usprawnienia procesu zdobywania danych, komunikacja i konwersja 
pomiędzy każdym z etapów. Sesja ta będzie stanowić ramy dla całego szkolenia, podkreślając, jak uczelniane struktury i 
praktyki bezpośrednio wpływają na rekrutację. 

 

 Ocena wniosków i zapytań: w sytuacji, gdy uczelnia codziennie otrzymuje zapytania i wnioski o przyjęcie na studia z 
kilkudziesięciu krajów, sprawna ocena poziomu i możliwości studenta, w tym również np. znajomość języka, są 
ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ta część szkolenia skoncentrowana będzie na tym, jak uczelnie aktywnie 
rekrutujące ewaluują wnioski, jak również jakie wewnętrzne i zewnętrzne zasoby są zaangażowane w ten proces. 

 

 Zrozumienie zachowania studenta/kandydata: ponieważ kandydaci coraz częściej swoim zachowaniem przypominają 
konsumentów, ta część szkolenia będzie służyć analizie przygotowania instytucjonalnego uczelni do świadczenia usług 
potencjalnym studentom w trakcie całego procesu rekrutacji, jak również wskaże kolejne niezbędne kroki zachęcające 
kandydatów do złożenia pełnego wniosku i przyjęcie na studia 

 

 Wpływ nowoczesnych rozwiązań - CRM i jego praktyczne zastosowanie: na podstawie przykładów wiodących platform 
CRM, stworzonych specjalnie dla potrzeb szkolnictwa, w tej części zostaną wyjaśnione zasady działania systemów CRM 
w sektorze uniwersyteckim, jak również to w jaki sposób uczelnie zaadoptowały powyższe systemy do usprawnienia 
procesów aplikacyjnych i rekrutacyjnych. Przedmiotem dyskusji będą również niski koszt, nieskomplikowane rozwiązania 
IT, jako alternatywa dla wspomnianych systemów. 



 

 Studium przypadku - Estonia i znaczenie CRM: sesja ta nakreśli tło, dlaczego CRM jest niezbędny w marketingu na 
„małą skalę” i jak mała instytucja lub mały kraj, pragnący rekrutować więcej międzynarodowych studentów, może to 
narzędzie wykorzystać także dla celów marketingowych. Dodatkowe tematy będą obejmować „targetowanie” 
właściwych segmentów rynku na podstawie danych zebranych z CRM, działania po zebraniu i przeanalizowaniu danych z 
zapytań i wniosków o przyjęcie na studia.   

 

 Wnioski marketingowe z zapytań i wniosków o przyjęcie na studia: sesja ta przedstawi niezbędne dane, które należy 
wyodrębnić i zebrać dla usprawnienia kolejnych cykli rekrutacyjnych. Zostanie zaprezentowanych klika przykładów 
zaczerpniętych z omówionego estońskiego studium przypadku, jak również zostanie przedyskutowana metodyka.    

 
Po szkoleniu uczestnicy będą: 

 rozumieć i rozpoznawać znaczenie poszczególnych elementów w procesie rekrutacji, 

 identyfikować kluczowe dane, które powinny zostać wyodrębnione i wykorzystane  w przyszłych planach 
marketingowych, 

 rozumieć zasady ewaluacji wniosków, 

 rozpoznawać najczęściej występujące aspekty w zachowaniu studentów i to, kiedy należy wdrożyć konkretne strategie, 
aby tak wpłynąć na kandydatów nas studia, by stali się studentami, 

 rozumieć znaczenie CRM w procesach rekrutacji i przyjęć na studia, 

 rozumieć kluczowe elementy każdego systemu CRM i jego wagi dla usprawnienia procesu rekrutacji i marketingu. 
 
Więcej informacji oraz rejestracja na http://studybility.com/training/training-student-enrolment-management/. Z chęcią 
odpowiemy na Państwa pytania: Justyna Gieżyńska justyna.giezynska@studybility.com (tel. +48 506 980 605) lub 
training@studybility.com. 
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