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- Dualny program ksZalcenia to warto6c dla inwestorow
gdyz ich przedsiqbiorstwa zasili kadra o wysokich
kompetencjach skrojonych na miarq ich potrzeb.
a r6wnocze6nie takze dla student6w, ktorzy wiedzq
teoretycznq - zdobywanq w salach wyktadowych - bqdq
przez caly okres studiow konf rontowali
z najnowoczesniejszym, praktycznymi rozwiqzaniami
nin ierskim i, wykorzystywanym i w g lobalnych f rmach
sektora automotive dzialajqcych na terenie Strefy oraz
poza niq, takich jak Tenneco Automotive Polska, NeXeer
Automotive Poland, Electropoli Poland, czy Instytucie
Badan i Rozwoju Motoryzacji Bosmal - wyja6nia Piotr
Wojaczek, prezes KSSE S A
Dziqki studiom dualnym, studenci po zakoiczeniu
ksZalcenia bqdq mogli podjqc pracq praktycznie bez
dodatkowych szkoleh i kosztownego etapu wdra2ania. lch
pracodawcami w glownej mierze zostanq firmy, kt6re
zdecydowaly siq na udzia{ w programie,
i

-

i

Program ,Talenty lnzynierskie Sieci K2" oraz studia

dualne dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to
przedsiqwzigcie unikalne nie tylko w skali regionu, lecz
takze kraju. Glownie zewzglgdu na uczestnictwo
kilkunastu firm, ktore angazujqc siq w program, wziqly
na siebie odpowiedzialno6c za efekty ksztalcenia,
zobowiqzujqc sig do wdro2enia standard6w bqdqcych
gwarantamijej jako6ci, miqdzy innymi realizowania stazy
w oparciu o ujednolicony program, wyplacania

wynagrodzenia i stypendiow w czasie nauki i prowadzenia
ewaluacj i w ramach zaprojektowan ego przez nas
syste m u

-

pod kre6l a KaIar zy na Kon arska-Blaszczyk,

wiceprezes spolki Landster realizujqcej
program, - Chcemy podziqkowac firmom, kt6re nam
zaulaly i wyrazily gotowo6c do wspolpracy,czego
wyrazem jest podpisanie list6w intencyjnych pomiQdzy
klastrem, KSSE i wladzami wydzialu Mechan icznego
Technolog icznego Pol itech niki, Czekamy na osoby

zainteresowane rozwojem pod okiem speclalistowfirm
sektora automotive, ktore posiadajq zaawansowane
technologie i procesy - dodaje
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LOWINTYTALENTY
Otwarcie studiow dualnych ma Politechnice SlAskiej
wpisuje siq w program ,Talenty Inzynierskie Sieci K2",
kt6ry ma zapewnic doptyw na polski rynek pracy
wykwalif kowanych pracowni kow, spetniajqcych
oczekiwania przedsiqbiorcow Jego beneficjentami bQdq
absolwenci szkot Srednich o duzym potencjale rozwoju
na kierunkach technicznych, z predyspozycjami do pracy
i

na stanowiskach I nzynierskich i kierown iczych. I niciat!ryva

ta narodzila siq w 2015 roku, w ramach Regionalnej Sieci
K2, ktorej zalozycielem jest Klaster Silesia Automototive &
Advanced Man uf actu rin g. DzialalnoSc K2 koordynowana
lest przez KSSE S.A, I 6 czerwca, na Wydziale
Mechanicznym Technologicznym Polilechniki Slqskiej
w Gliwicach odbylo siq spotkanie inaugurujqce program
,Talenty Inzynierskie Sieci K2" i otwarcie nowego kierunku
studiow.

TOSTDOPT-{Cr
Tegoroczni kandydaci na studia na kierunkach
technicznych, ktorzy pragnq kszta+cic siq na stanowiskach
inzynierskich i kierowniczych, bqdq mieli mozliwo6c jako
pierwsi w Polsce rozpoczqc studia dualne, na nowo
uruchomionym kierunku, jakim jest Mechanika i Budowa
Maszyn o profilu praktycznym. Do grudnia uczyc siq bqdq
w budynkach Politechniki, pod okiem kadry Wydziatu
Mechanicznego Technologicznego i specjalist6w z firm
uczesiniczqcych w programre. Przez nastqpne dwa
miesiqce studenci ksztalcic siq bqdq na stazach
u pracodawc6w Podobnie podzielony bqdzie semestr
wrosenny, podczas ktorego prakiycznqwiedzQ studenci
zdobywac bqdq w okresie od czerwca do wrze6nia, Co
wazne, staze realizowane bqdqwoparciu o umowQ
o pracQ lub umowg zlecenie, a ka2demu uczestnikow
przystuglwa6 bqdq prawa do wynagrodzenia i urlopu,

Naukq udokumentujq dyplom oraz Certyfikat
Kompetencji Sieci K2, Koordynatorzy projektu zapewniA
absolwentom r6wniez wsparcie w zaplanowaniu
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zdobywac praktyczne do6wiadczenie i, co ma
niebagatelne dla studentow znaczenie, staze wiqzq siQ
z mo2liwo6ciqzarobienia pienigdzy - komentowali t-ukasz
Leszczyirski i Pawel Grcata z Zespolu Szkol nr 1O
wZabrzu, ktorzy podjqli decyzjg o udziale w rekrutacli
do programu ,Talenty Inzynierskie Sieci K2".
- Kluczowym elementem programu sq miejsca pracy
Atutem studiow jest mozliwo56 zdobycia praktycznej
wiedzy i pracy w firmach, ktore uczestniczq
w prolekcie - dodal Pawel Doiezych, absolwent Liceum
Ogolnoksztalcqcego im, Adama Mickiewicza
w Lublincu o

Indywidualnej Sciezki Karlery wfirmach uczestniczqcych
w projekcie, zalnteresowanych wykorzystan iem ich

zawodowego potencja+u.
Kilkudziesiqciu absolwentow szkol Srednich m.in. z Piekar,
' Zalvza i Lublihca mialo okazjQ zapoznat siq z ofertq
studiow dualnych podczas ich inauguracji Projekt zdobyt
ich uznanie.
- Jestesmy zdecydowani na udziai w programie ,Talenty
Inzynierskie Sieci K2" Program to dla nas duza szansa
na rozw6j i zdobycie pracy, w odroznieniu od studiow
ktore ksZalcqtylko teoretycznie i po tch zakonczeniu
zostaje sie jedynie z dyplomem Tutaj bQdziemy mogli

ANNA TIMOFIEJCZUK, prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Slqskiej
Oczy.wiScie, jest to wyzwanie, juL. na etapie planowania

Szkolnictwo dualne praktykowane jest od ponad 50 lat w Niemczech,
r6wnieZ na uczelniach wy2szych. W Polsce jest doS6 popularne, ale
na poziomie szk6l Srednich. W przypadku szk6l wyZszych, otwierany
wlaSnie kierunekjest rzeczpviScie nowoSci4. Co prawda, nieliczne

polskie uczelnie

-

takie jak Wroclawska czy Poznanska

wprowadzaj4 kierunki, kt6re s4 studiami dualnymi,

a1e

my oferujemy

,

organizacyjnego. ZdecydowaliSmy, 2e studenci w ka2dym semestrze
bgd4przez dwa miesi4ce uczyli siE w firmach, a nie - jak to jest
praktykowane zazwczai - jeden dzien w tygodniu. To wymaga
zupelnie innego podejScia, migdzy innymi do ukladania planu
zajE6,.

studia o profilu praktycznym, a nie og6lnoakademickim. Nasz
program ksztalcenia od pocz4tku ustalamy z pracodawcami. Staramy

Jest to wyzwanie, ale mySlimy, 2e wafio. Absolwenci kierunk6w

praktyka i nauka na uczelni sig przeplataly.
Zasady naboru sq takie, jak na wszystkie studia na naszym wydziale.
Natomiast takim dodatkowym, do56 istotnym warunkiem, kt6ry musi

Technologicznym Politechniki Slqskiej, znajd4 zatrudnienie
w poszukuj4cej specjalist6w bran2y automotive i bgd4 pracowa6

spelni6 kandydat, jest podpisanie umowy z firm4, w kt6rej bQdzie

Katowicka Strefa jest ekspertem w przyci4ganiu na Sl4sk firm branZy
moLoryzacyjrrej na tej bazte rozwinqla siQ nasza wsp6lpraca

siQ, Zeby

odbywala sig praktyczna czg{( ksztalcenia. W zawieraniu takich
porozumieri pomaga nam firma Landster. Podczas tego stazu student
bqdzie traktowanyjak pracownik. MySle, 2e dla absolwent6w szk6l
Srednich 't przyszlych studentow istotne jest, 2e w trakcie studi6w
zdobqd4 doSwiadczenie w pracy w przemySle.

studi6w, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym
d1a

takich marek jak BMW, czy PSA (Peugeot Citroen).

w zakresie prowadzenia studi6w dualnych, aie nie tylko.
Wspolpracujemy r6wnie2 z KSSE oraz firmami do niej naleZ4cymi
w zakresie badan naukowych, czEsto wypracowuj4c wsp6lnie
innowacyj ne

r o zw

i4zanta.

29

