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Studia dualne odpowiedzią na potrzeby

Przemysłu 4.0
PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA AKADEMICKIEGO I GOSPODARKI SPOTKAJĄ SIĘ 6 MARCA
NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ, ABY PRZEDYSKUTOWAĆ KWESTIĘ KSZTAŁCENIA ABSOLWENTÓW
STUDIÓW NA POTRZEBY NAUKI I GOSPODARKI OPARTEJ NAWIEDZY.
TEGO DNIA ODBĘDZIE SIĘ I KONFERENCJA EDUKACJA DUALNA – EDUAL, POD HASŁEM „STUDIA
DUALNE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY PRZEMYSŁU 4.0”

STREFA LUTY / MARZEC 2017
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Program K2
prze naprzód
Konferencja jest organizowana przez
Politechnikę Śląską oraz Katowicką
Specjalną Strefę Ekonomiczną. Będzie
poświęcona współpracy szkół wyższych
z firmami w zakresie kształcenia, w tym
szczególnie studiom dualnym.
– Obecnie bardzo silnie rozwijamy modele
kształcenia we współpracy z przemysłem.
Od bieżącego roku akademickiego
prowadzimy również studia dualne
wspólnie z klastrem Silesia Automotive
& Advanced Manufacturing. Chcemy się
podzielić naszymi doświadczeniami,
dlatego też podczas konferencji będziemy
dyskutować między innymi na temat
dotychczasowych modeli kształcenia
dualnego na wszystkich poziomach
kształcenia akademickiego, wdrożonych
na naszej i innych uczelniach technicznych,
a także o planach ich dalszego
rozwoju – podkreśla rektor Politechniki
Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.
W ramach wydarzenia odbędą się ponadto
rozmowy ze studentami biorącymi udział
w kształceniu dualnym oraz panel
dyskusyjny dotyczący przyszłości tego
rodzaju studiów.
Konferencja jest skierowana do firm ściśle
współpracujących z Politechniką Śląską
w zakresie kształcenia dualnego, a także
do przedstawicieli polskich uczelni oraz
innych firm przemysłowych. l

SPOTKANIA Z UCZNIAMI SZKÓŁ TECHNICZNYCH,
PRZEDSIĘBIORCÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI UCZELNI CZY
UDZIAŁ W TARGACH TO TYLKO NIEKTÓRE Z DZIAŁAŃ
TOWARZYSZĄCYCH REALIZACJI PROGRAMU K2

W związku z realizacją projektu „Kariera
i Kompetencje – zwiększenie
dopasowania systemu kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy
w oparciu o Sieć K2 w subregionie
centralnym województwa śląskiego”
w ramach doradztwa, w 2016 r. odbyło
się osiem spotkań z uczniami techników
w Lędzinach, Bieruniu i Pawłowicach.
W sumie udział w nich wzięło blisko
100 uczniów. Ponadto 15 grudnia
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
odbyło się spotkanie partnerów projektu
„Studia dualne sieci K2”
z pracodawcami. Na spotkaniu obecni
byli partnerzy projektu: prof. Anna
Timofiejczuk, dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego;
prof. Krzysztof Janerka, opiekun studiów
dualnych; prof. Waldemar Kwaśny,
prodziekan ds. studenckich i kształcenia,
a także Piotr Wojaczek, prezes KSSE;
Katarzyna Konarska-Błaszczyk,

wiceprezes firmy Landster; Ewa
Brodzińska, młodszy konsultant Landster
oraz pracodawcy. Podczas spotkania
wypracowano uzgodnienia dotyczące
programu nauczania, umów
podpisywanych między partnerami,
pracodawcami i studentami oraz kwestii
wypłacania stypendiów. Omówiono
również kwestie związane z konferencją
dotyczącą studiów dualnych, która
odbędzie się w marcu. Studia dualne
były również promowane podczas
targów Silesia HR Expo pod koniec
listopada ubiegłego roku.
Klaster Silesia Automotive & Advanced
Manufacturing wraz z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną
wystawiali się podczas targów ze
wspólnym projektem Centrum Kariery
promując jednocześnie projekt Studiów
Dualnych Sieci K2 oraz projekt
realizowany w ramach środków
unijnych – Kariera i Kompetencje. l
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