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U studentów mamy czwórkê
z plusem
MÓWIPROF.JERZYKORNAŒ,PE£NOMOCNIKREKTORAUNIWERSYTETUEKONOMICZNEGOWKRAKOWIEDS.JAKOŒCIKSZTA£CENIA

Pocorektorowispecjalnype³nomoc-
nik,skoropoziomkszta³ceniawszko-
le wy¿szej musi byæ wysoki?
Oczywiœcie, ¿e poziom kszta³cenia mu-
si byæ wysoki, ale nie zawsze taki jest.
Pe³nomocnik go podniesie?
Samzpewnoœci¹nie,ale jest tomo¿liwe
dziêki œcis³emu wspó³dzia³aniu w³adz
uczelni z kadr¹ akademick¹ i studenta-
mi oraz œrodowiskiem zewnêtrznym,
zktórymwspó³pracujeuniwersytet.Nie
jestempierwszympe³nomocnikiemrek-
tora, w³adze uczelni widocznie widz¹
wiêcsenspowo³aniego iefektówpracy
utworzonego wtym celu biura.
Jak zatem pe³nomocnik ds. jakoœci
kszta³cenia wp³ywa na poziom tej
jakoœci?
Organizujemy,koordynujemy inadzo-
rujemywszelkiedzia³aniazmierzaj¹ce
w³aœniedozapewnieniaorazdoskona-
lenia jakoœcikszta³ceniawnaszymuni-
wersytecie,a tymsamymtak¿edopod-
niesienia atrakcyjnoœci i konkurencyj-
noœci UEK wobec innych szkó³ wy¿-
szych.Wewrzeœniu2012rokuuchwa³¹
Senatu UEK wprowadzono uczelnia-
ny system zapewnienia jakoœci kszta³-
cenia. Istnia³ on ju¿ wczeœniej, ale
uchwa³a nada³a mu charakter zinsty-
tucjonalizowany ipowszechnieobowi¹-
zuj¹cy.Monitorowaniewdra¿ania ido-
skonalenia tego systemu z ramienia
w³adzuczelniwewspó³pracyzprorek-
toremds.studenckich ikszta³cenia jest
jednym z najwa¿niejszych zadañ pe³-
nomocnikads. jakoœci kszta³cenia.Po-
nadtobiurope³nomocnikaodparu ju¿
lat ankietuje studentów pod k¹tem za-
jêædydaktycznych.Wtymrokuakade-
mickimzmodyfikowaliœmykwestiona-
riuszankiety tradycyjnej i elektronicz-
nejdlastudentów,którzydwarazywro-
ku akademickim oceniaj¹ system
prowadzeniazajêæprzezkadrêdydak-
tyczn¹. Pytamy m.in. o to, czy zajêcia
odbywaj¹ siê zgodnie z harmonogra-
mem,czyprowadz¹cy jestdobrzeprzy-
gotowany do wyk³adów i æwiczeñ, czy
prowadzi jewsposób jasny izrozumia-
³y,a tak¿eczyprawid³oworealizujeza-
k³adane w karcie przedmiotu efekty
kszta³cenia. Odrêbn¹ ankiet¹ studen-
cioceniaj¹ te¿zajêciaz jêzykówobcych
oraz z wychowania fizycznego. Bada-
nia ankietowe prowadzimy te¿ wœród
studentów rozpoczynaj¹cych naukê
oraz koñcz¹cych j¹ – zdobywamy wiêc
informacjê „nawejœciu” i „nawyjœciu”.
Ankietujemy równie¿ doktorantów.

Icowynikaztychankiet?Jakstuden-
cioceniaj¹programkszta³ceniaika-
drê dydaktyczn¹?
Oceny s¹ powy¿ej dobrej. Na przyk³ad
wankiecieprzeprowadzonejwstyczniu
2013rokuœredniaocenawystawionaca-
³ej uczelni to 4,57, wmaju 2013 – 4,52.
Dlaczegowdrugimsemestrzespad³a?
Nieznacznie,aletopewnaprawid³owoœæ
zauwa¿alnatak¿ewewczeœniejszychba-
daniach.Wletnimsemestrzezwyklepo-
jawiaj¹siêtrudniejszeprzedmiotyizwiêk-
szasiêkrytycyzmwobecprowadz¹cych
zajêcia, a mo¿e te¿ studenci s¹ ju¿ my-
œlami nawakacjach… (œmiech)
Jakzatemopiniestudentówwp³ywa-
j¹nasystemkszta³ceniai jegojakoœæ?
Badania ankietowe s¹ dla nas bodŸcem
donieustannegodoskonaleniaorganiza-
cji ipoziomuprowadzeniazajêæ.Pozyski-
wanewtensposób informacjes¹bardzo
istotnezpunktuwidzeniaorganizacji ca-
³ego procesu dydaktycznego. Porówna-
niewyobra¿eñm³odegocz³owiekaostu-
diachzezdobyt¹przezniegopokilkulatach
wiedz¹idoœwiadczeniems¹dlanasbardzo
cenne,pozwalaj¹bowiemw³aœnienamo-
dyfikacjêsposobuprowadzeniastudiów.
Odroku2011-2012ka¿dauczelniawmniej-
szym lub wiêkszym stopniu realizuje za-
³o¿eniatzw.systemuboloñskiego.Wyma-
gaonindywidualnegopodejœciaprzezka¿-
d¹ szko³ê wy¿sz¹ do formu³owania pro-
gramów kszta³cenia. A w systemie tym
najwa¿niejsze s¹ trzy elementy: najwy¿-
szejklasykadraakademicka,studenci ja-
kojednoczeœnieprzedmiotipodmiotkszta³-
ceniaorazinteresariuszezewnêtrzni,czy-
li ca³e otoczenie wspó³pracuj¹ce z uczel-
ni¹-przedewszystkimbiznesirynekpracy.
Aletoprzecie¿nicnadzwyczajnego,
te elementy zawsze by³y, s¹ i bêd¹,
wystarczytraktowaæjezjednakowo
nale¿yt¹ uwag¹.
W³aœnie o to chodzi i w³aœnie tego typu
dzia³ania spoczywaj¹ te¿ na pe³nomoc-
niku rektora ds. jakoœci kszta³cenia. Sy-
stem nauczania powinien byæ zbie¿ny
z systemami obowi¹zuj¹cymi w innych

krajach,wpañstwachUniiEuropejskiej,
by tym samym studenci z Polski mogli
siê kszta³ciæ za granic¹ i cudzoziemcy
unas,bymo¿nastudiowaæjednoczeœnie
w szkole rodzimej i zagranicznej, by dy-
plomy by³y uznawane w innych krajach
itakdalej.Oczywiœciewieleuczelniwró¿-
nymstopniustara³osiêtakdzia³aæwczeœ-
niej, terazjednakprocesjakoœcisystemu
kszta³ceniazosta³zinstytucjonalizowany
isformalizowany,dzia³amywiêcwed³ug
okreœlonychregu³.
Czyregu³y teuwzglêdniaj¹ te¿mo¿-
liwoœækszta³towaniaprogramustu-
diówprzezinteresariuszyzewnêtrz-
nych? Od dawna mówi siê przecie¿
okoniecznoœcikszta³ceniadla inno-
wacyjnej gospodarki, co wprzypad-
kuuczelniekonomicznejmaznacze-
nie szczególne.
UniwersytetEkonomicznymarozleg³e
kontaktyzgospodark¹,wspó³pracajest
wiêc bardzo szeroka. Jeœli zaœ chodzi
o ich wp³yw na program studiów, to
wspó³dzia³aniewtejkwestiiodbywasiê
napoziomie zak³adów i katedr w uczel-
ni. Chodzi bowiem o takie przygotowa-
niestudenta,byu³atwiæmu¿yciowystart.
Coraz czêœciej mówi siê jednak, ¿e
nie potrzebujemy zbyt wielu licen-
cjatówimagistrów,bowiembezrobo-
cie wœród ludzi z dyplomami wci¹¿
jest wysokie.
Dlatego tak bardzo wa¿na jest nie tylko
wiedzateoretyczna,bonaniewielesiêona
przyda,jeœliprzysz³yabsolwentniepo³¹-
czy jej z praktycznymi umiejêtnoœciami
idoœwiadczeniem.Okazj¹dotegos¹prak-
tykiista¿ezawodoweorganizowaneprzez
przedsiêbiorców,w³adzesamorz¹dowe,
instytucjepubliczneispo³eczne.Tepierw-
szekrokibardzoczêstoprowadz¹dosta-
³egozatrudnienia.Wjegoznalezieniupo-
magaj¹ te¿ doroczne targi pracy. Poten-
cjalnipracodawcys¹te¿wstowarzyszeniu
absolwentów uczelni. Bardzo wa¿ne s¹
dziœrównie¿kompetencjespo³ecznem³o-
dychludzi.Pracodawcyceni¹unichzdol-
noœciorganizacyjne,komunikatywnoœæ,
aktywnoœænaró¿nychpolach.
Uczelnia mo¿e tego nauczyæ? Prze-
cie¿aktywnoœæzale¿yodmoichchêci…
Oczywiœcie,¿ejest tokwestia indywidu-
alna, jeden ma wiêksze drugi mniejsze
chêcidodzia³ania,niemniej jednakm³o-
dzi ludziecorazczêœciejzdaj¹sobiespra-
wê, ¿e sam dyplom ju¿ nie wystarcza
i wiedz¹, ¿e chc¹c nie chc¹c spo³eczna
aktywnoœæ jednak pop³aca. W ka¿dej
uczelni jest szerokie pole do dzia³ania,

mo¿nasiêwiêcwykazaæworganizacjach
studenckichlubpozarz¹dowych,ko³ach
naukowych,inkubatorachprzedsiêbior-
czoœci,biurachkariery…Mo¿liwoœcijest
mnóstwo, wystarczy tylko chcieæ.
Studenci UEK chyba jednak chc¹,
skoro staraj¹ siê o przyjêcie do tej
uczelni, a jej absolwenci raczej nie
powinnimieæwiêkszychproblemów
ze znalezieniem pracy.
„Poznawaæprzyczynyiwartoœcirzeczy,
daæ uniwersalne wykszta³cenie, ³¹czyæ
wiedzêzawodow¹zwiedz¹ogóln¹ocha-
rakterze teoretycznym i metodologicz-
nym”–takajestmisjaUniwersytetuEko-
nomicznegowKrakowie. Ini¹siêkieru-
jemy, dostosowuj¹c ofertê edukacyjn¹
dowymogówgospodarki izmieniaj¹ce-
gosiêotoczenia,podnosz¹cpoziomjakoœ-
ci kszta³cenia, poszerzaj¹c wspó³pracê
zagraniczn¹.Oskutecznoœcitakiegopo-
dejœcia œwiadcz¹ przyznawane uczelni
nagrodyorazwysokiemiejscawró¿nych
rankingach.FundacjaRozwojuEduka-
cji i Szkolnictwa Wy¿szego przyzna³a
uniwersytetowi certyfikat „Uczelnia li-
derów” na rok akademicki 2013/2014
za„³¹czeniedba³oœciojakoœækszta³cenia
z edukacj¹ praktyczn¹ studentów oraz
prowadzeniestudiówtak,byjaknajpe³-
niejprzygotowaædopracyzawodowej”.
Otrzymaliœmy te¿ statuetkê„Primus”
przyznan¹uczelniomnajlepiej inajsku-
teczniejwspó³pracuj¹cymzotoczeniem
zewnêtrznym.Aponadtozajêliœmym.in.:
pierwsze miejsce w rankingu „Najlep-
sze uczelnie i kierunki ekonomiczne
2012”opracowanymprzezmiesiêcznik
Home&Market;trzeciewrankingu„Po-
lityki”,wktórymuczelnieocenionowed-
³ug wskaŸnika Hirscha (maj 2013 r.);
czwart¹ pozycjê w rankingu szkó³ wy¿-
szych najbardziej cenionych przez pra-
codawcówwed³ugkierunkówstudiów:
Zarz¹dzanie i marketing oraz Ekono-
mia, finanse, rachunkowoœæ (tygodnik
„Wprost”,marzec2013).AKrakowska
Szko³aBiznesuUEKzwyciê¿y³awubie-
g³orocznymplebiscycie„Najlepszypart-
ner w biznesie” w kategorii Edukacja,
organizowanymprzezHome&Market.
Czylipe³nomocnikrektorads. jakoœ-
ci kszta³cenia jest bezcenny.
Gdybytaknieby³o,rektorniepowo³ywa³-
by pe³nomocnika na przyk³ad te¿
do spraw osób niepe³nosprawnych czy
kultury i sportu. To niezwykle wa¿ne
problemy, równie¿ z punktu widzenia
œrodowiska akademickiego.
ROZMAWIA£A EL¯BIETA CEG£A
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Wszechnica
Jagielloñska
na czele
UJ OD LAT ZNAJDUJE SIÊ WŒRÓD NAJLEPSZYCH POLSKICH
SZKÓ£ WY¯SZYCH
W 2014 roku najlepsz¹ akademick¹
uczelni¹wPolsce jestUniwersytetWar-
szawski, który wyprzedzi³ minimalnie
Uniwersytet Jagielloñski. Pierwsze
miejsce wœród uczelni niepublicznych
zajê³aAkademiaLeonaKoŸmiñskiego
w Warszawie.

W15. jubileuszowejedycji rankingu
szkó³ wy¿szych „Perspektywy 2014”,
przygotowanegoprzezFundacjêEdu-
kacyjn¹ Perspektywy, oceniono 195
polskichuczelni–88uczelniakademi-
ckich, 80 magisterskich niepublicz-
nych oraz 27 pañstwowych wy¿szych
szkó³ zawodowych.

Og³oszonotak¿eranking39kierun-
kówigrupkierunkówstudiów.Wjede-
nastuprzypadkachzwyciê¿y³Uniwer-

sytet Jagielloñski (g³ównie wnaukach
medycznych i humanistycznych),
w dziewiêciu Uniwersytet Warszaw-
ski (najwy¿ej oceniony w naukach œci-
s³ych i spo³ecznych), awsiedmiu Poli-
technika Warszawska (nowoczesne
technologie).

Rankinguczelniakademickichzosta³
opartyna33szczegó³owychkryteriach,
tworz¹cych szeœæ grup: presti¿, poten-
cja³ naukowy, efektywnoœæ naukowa,
innowacyjnoœæ, warunki studiowania
oraz umiêdzynarodowienie. Uniwersy-
tetJagielloñskiznalaz³siêwtrzechgru-
pach:presti¿wœródkadryakademickiej,
potencja³ naukowy i aktywnoœæ nauko-
wa,natomiastAkademiaGórniczo-Hut-
nicza wgrupie innowacyjnoœæ.

W rankingu uczelni akademickich
na drugim miejscu znalaz³ siê UJ,
anaszóstymAGH.Wczo³ówcenajlep-
szych uniwersytetów w Polsce UJ rów-
nie¿ jest na drugiej pozycji, natomiast
wœród uczelni medycznych prym wie-
dzie Collegium Medicum UJ. Na czele
najlepszychuczelnipedagogicznychzna-
laz³siêkrakowskiUniwersytetPedago-
gicznyim.KomisjiEdukacjiNarodowej.
Trzecia w rankingu uczelni technicz-
nych jestAGH,równie¿trzeciemiejsce
wœród uczelni wychowania fizycznego
zajê³a Akademia Wychowania Fizycz-
nego wKrakowie.

Rankingniepublicznychuczelnima-
gisterskichobj¹³80tegotypuszkó³wy¿-
szych.ZMa³opolskinajwy¿sze-12.miej-

sce w tym zestawieniu zajê³a Krakow-
ska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego w Krakowie. Z kolei
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Tarnowie uplasowa³a siê na trzeciej
pozycjiwrankingu27pañstwowychwy¿-
szych szkó³ zawodowych.

Wybieraj¹c studia w konkretnej
szkole trzeba pamiêtaæ o tym, jaki kie-
runek zwiêkszy szansê na zatrudnie-
nie, na znalezienie lepszej pracy. Ma-
³opolscypracodawcyceni¹sobieszcze-
gólnie absolwentów AGH, uniwersy-
tetów:Jagielloñskiego,Ekonomicznego
i Pedagogicznego, Politechniki Kra-
kowskiej, Krakowskiej Akademii
„Frycza”.
EL¯BIETA CEG£A

Uczelnia te¿ pomo¿e
ci w karierze
ZAINTERESUJ SIÊ DZIA£ALNOŒCI¥ AKADEMICKIEGO BIURA KARIERW TWOJEJ SZKOLE
Informowanie o ofertach pracy oraz
sta¿y i praktyk, badania losów absol-
wentów, poradnictwo zawodowe, or-
ganizacja szkoleñ dla studentów, dziê-
ki którym ³atwiej poruszaæ siê im
na rynku pracy, organizacja szkoleñ
z umiejêtnoœci/kompetencji miêkkich
to g³ówne sfery dzia³alnoœci akademi-
ckich biur karier (ABK). Te w³aœnie
obszary wskazano jako najwa¿niejsze
podczasbadania, jakieprzeprowadzo-
no13 lutego-11marca2014r.Napodsta-
wie ankiet rzecznik praw absolwenta
opublikowa³ raport o funkcjonowaniu
tych uczelnianych struktur.

BIURO MA DU¯E ZNACZENIE
Dziêki przeprowadzonej analizie uda-
³o siê uzyskaæ odpowiedŸ na pytania
dotycz¹ceg³ównychdzia³añpodejmo-
wanych przez biura karier, które zo-
sta³yutworzonenablisko trzechczwar-
tych polskich uczelni.

Analiza wskazuje na rosn¹ce zna-
czenie akademickich biur karier oraz
us³ug z zakresu poradnictwa zawodo-

wego w kontekœcie zachodz¹cych
zmian w szkolnictwie wy¿szym. Uwi-
dacznia równie¿ szereg wyzwañ sto-
j¹cych przed uczelniami chc¹cymi
wzmocniæ tê sferê swojej dzia³alnoœ-
ci, dotycz¹cych m.in. kapita³u ludzkie-
go biur karier.

DOBRA RADA MA WYSOK¥ CENÊ
Niew¹tpliwienajwiêkszeznaczeniedla
studentów ma szeroko rozumiane po-
radnictwo. Akademickie biura karier
s¹ wrêcz wyspecjalizowane w doradz-
twie zawodowym, psychologicznym,
organizuj¹ równie¿ coraz czêœciej tre-
ningi interpersonalne,cowdzisiejszych
trudnychczasachbardzosiêprzydaje.
Pracodawcy ceni¹ sobie bowiem nie
tylko wiedzê ipraktyczne umiejêtnoœ-
ci absolwentów, ale równie¿ równie¿
tzw. kompetencje miêkkie. A zarad-
noœæ, przedsiêbiorczoœæ, zdolnoœci or-
ganizacyjne, ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów to cechy, które znakomicie
zwiêkszaj¹szansêm³odych ludzinaod-
nalezienie siê na rynku pracy.

Z raportu rzecznika praw absol-
wenta wynika, ¿e prawie 62 proc. biur
karier organizuje równie¿ szkolenia
z zakresu przedsiêbiorczoœci lub za-
k³adania w³asnej firmy, Niektóre ABK
wskaza³y na potrzebê powo³ania aka-
demickich inkubatorów przedsiêbior-
czoœci, które w sporej czêœci uczelni
istniej¹ i te¿ s¹ dobr¹ form¹ wsparcia
studentów.

LICZY SIÊ DOŒWIADCZENIE
Uczelniane biuro kariery kojarzy siê
tak¿ezorganizacj¹ sta¿u i praktyki za-
wodowej. To niezmiernie wa¿na dzie-
dzinadzia³alnoœci tej instytucji, zw³asz-
cza¿epozyskuj¹oneofertydlastuden-
tów. Poza tym praktykê mo¿na odbyæ
iwsamymABK, jak równie¿worgani-
zacjachstudenckichdzia³aj¹cychprze-
cie¿ w ka¿dej szkole wy¿szej.

M³odzie¿ chêtnie w³¹cza siê tak¿e
w przedsiêwziêcia maj¹ce charakter
wolontaryjny, udziela siê w organiza-
cjach pozarz¹dowych, to wszystko bo-
wiemfigurujepóŸniejwcv imo¿emieæ
znaczenie w ubieganiu siê o pracê.

Akademickie biura karier œledz¹
równie¿ zawodowe losy absolwentów
swych uczelni. To wa¿ne zw³aszcza
zpunktuwidzeniamodyfikowaniapro-
gramów kszta³cenia idopasowywania
programówstudiówdopotrzebgospo-
darki i sytuacji na rynku pracy.
EL¯BIETA CEG£A
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Absolwenci maj¹ wsparcie na starcie

StudentVrokuUniwersytetuJagielloñ-
skiego za³o¿y studio filmowo-fotogra-
ficzne;absolwentPolitechnikiKrakow-
skiejzajmiesiêkompleksow¹organiza-
cj¹ iobs³uga techniczn¹ ró¿nychwyda-
rzeñ kulturalnych; absolwentka AGH
za³o¿y sklep franczyzowy z materia³a-
miwykoñczeniowymi;studentUniwer-
sytetuEkonomicznegowKrakowiebê-
dzie tworzy³modele3Ddlaarchitektu-
ry i budownictwa, a absolwentka tej
uczelni za³o¿y biuro rachunkowe.

Pomys³ównaw³asn¹dzia³alnoœægo-
spodarcz¹,któr¹mo¿naprowadziæbêd¹c
na ostatnim roku studiów lub po ich
ukoñczeniu, m³odzi ludzie maj¹ wiele,
au³atwiaimtorz¹dowyprogram„Pierw-
szy biznes – Wsparcie na starcie”. Rea-
lizujegoBankGospodarstwaKrajowe-
go nazlecenie Ministerstwa Pracy iPo-
lityki Spo³ecznej. Udzielane s¹ nisko-
oprocentowanepo¿yczkiabsolwentom
i studentom ostatniego roku studiów
wy¿szychnarozpoczêciedzia³alnoœcigo-
spodarczej iutworzeniestanowiskadla
osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej
skierowanejprzezpowiatowyurz¹dpra-
cy. Celem programu jest rozwój przed-
siêbiorczoœci i tworzenienowychmiejsc
pracy,przeciwdzia³aniebezrobociu,pro-
mocja zatrudnienia.

Pilota¿owowprowadzonogoMa³o-
polskiem,MazowieckiemiŒwiêtokrzy-
skiem, a w tym roku bêdzie sukcesyw-
nie wdra¿any w kolejnych wojewódz-
twach. W tych trzech regionach pro-
gram realizuje Ma³opolski Fundusz
Ekonomii Spo³ecznej (MFES), który
wstyczniubr.podpisa³pierwsz¹wMa-
³opolsceumowêopo¿yczki iporêczenia
wramachprogramu„Pierwszybiznes
– Wsparcie w starcie”. Do dziœ zawar-
to ju¿ 19 umów, a wartoœæ udzielonych
po¿yczek przekroczy³a milion z³otych
(wielkoœæ jednej po¿yczki waha siê
od 40 tys. do 60 tys. z³). Do podzia³u
pozosta³o jeszcze blisko 6 mln z³, jest
wiêc o co walczyæ.

– Wed³ug wnioskodawców program
ten jestbardzopotrzebny.Czêœæosóbpo-
traktowa³a po¿yczkê jako alternatywê
dlaniepewnychdotacji.M³odzipodkre-
œlaj¹,¿epo¿yczka ichmobilizuje izwiêk-
sza efektywnoœæ planowanego biznesu.
Spotykamy siê te¿ z pozytywn¹ opini¹
absolwentówistudentówoprzejrzystym
sposobie ubiegania siê opieni¹dze. Wy-
soko oceniaj¹ oni mo¿liwoœæ sk³adania
wniosku na odleg³oœæ, w czerwcu uru-
chomiliœmy do tego celu elektroniczny
system– mówi Rafa³ Su³kowski, pre-
zes zarz¹du fundacji MFES.

WrealizacjiprogramuMFESwspó³-
pracujezuczelniami,najpe³niejzUEK,
gdziepowstanieseminariumprofilowa-
ne„Mójbiznes”w³¹czonewcyklkszta³-
cenia. Powstaje te¿ film dokumentalny
o m³odych przedsiêbiorcach korzysta-
j¹cych z rz¹dowego wsparcia. Ich losy
bêd¹prezentowanewInterencieinapor-
talachspo³ecznoœciowych.Todobryprzy-
k³ad i zachêta dla innych.
EL¯BIETA CEG£A

MA£OPOLSKI FUNDUSZ EKONOMII SPO£ECZNEJ UDZIELA PO¯YCZEK NA W£ASN¥ DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥

1,082
NA TYLE MLN Z£ MFES PODPI-
SA£ 19 UMÓW NA ZA£O¯ENIE
W£ASNEJ FIRMY PRZEZ
STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
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Akademia zaawansowanych
technologii
CISCO ENGINEER INCUBATOR WSPIERA STUDENTÓW KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, ZWIÊKSZAJ¥C SZANSE NA RYNKU PRACY

Coraz wiêcej przedsiêbiorstw wspó³-
pracujezuczelniami,wspomagaj¹cstu-
dentów izwiêkszaj¹cszanseabsolwen-
tów na rynku pracy. Przekonali siê
o tym m.in. uczestnicy zakoñczonej
wkwietniubr.pierwszejedycji progra-
mu Cisco Engineer Incubator, wspie-
raj¹cego studentów ostatnich lat kie-
runkówinformatycznych i telekomuni-
kacyjnych w rozwijaniu umiejêtnoœci
z obszaru zaawansowanych technolo-
gii sieciowych, jak te¿ nabywaniu tzw.
kompetencjimiêkkich, cou³atwiubie-
ganie siê o pracê w najlepszych tech-
nologicznych firmach œwiata. Efekty
widaæ – 40 proc. uczestników pierw-
szejedycji projektuznalaz³ozatrudnie-
nie w krakowskim Cisco Global
Support Center.

Program Engineer Incubator to
wspólna inicjatywa Cisco Networking
Academy iCisco Global Support Cen-
ter w Krakowie. Uczestniczy³o w nim
20studentówzPolski i 20zeS³owacji,
16osóbzatrudnionowkorporacjiCisco.

– Uruchamiaj¹c Cisco Engineer
Incubator, chcieliœmy przede wszyst-
kim pomóc studentom w wyborze dro-
gi zawodowej, podnieœæ ich kompeten-
cje w obszarach szczególnie poszuki-
wanych przez pracodawców oraz le-
piej przygotowaæ ich do zawodowego
startu w bran¿y IT – mówi Ullie
Versavel, mened¿er dzia³u us³ug
wsparcia technicznego w Cisco Global
Support Center w Krakowie.

Niebawem nabór do drugiej edycji
Cisco Engineer Incubator. Trzeba byæ
studentemostatniegorokustudiówipo-
siadaæcertyfikatCiscoCertifiedNetwork
Associate,któryzdobywasiewramach
kursów prowadzonych w Akademii
Ciscodzia³aj¹cejnauczelniach.Koniecz-
najest te¿znajomoœæangielskiego.Pro-
grampotrwaodpaŸdziernikabr.domar-
ca 2015 r. Kolejni m³odzi ludzie maj¹
wiêcszansênaposzerzeniezawodowych
kwalifikacji iuzyskanieuznanychwœwie-
cie certyfikatów.
EL¯BIETA CEG£A

WPolsce woferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z ró¿nych obszarów IT wziê³o ju¿ udzia³
ponad 100 tys. uczniów istudentów. Wspó³prac¹ objêto ponad 600 szkó³ œrednich oraz wy¿szych, wktórych
kszta³ci siê przesz³o 30 tys. osób. M³odzi ludzie zdobywaj¹ przede wszystkim kwalifikacje zawodowe
wymaganych przez wspó³czesny rynek pracy, jak równie¿umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, pracy
zespo³owej, analitycznego i krytycznego myœlenia. Nazdj. uczestnicy pierwszej edycji programu.
FOT. ARCHIWUM CISCO NETWORKING ACADEMY
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!   STACJONARNYCH IN¯YNIERSKICH I STOPNIA  
(7 SEMESTRÓW) NA KIERUNKACH:

I. Technologia ¯ywnoœci i ¯ywienie Cz³owieka – specjalnoœci: 
! technologia ¿ywnoœci 
! ¿ywienie cz³owieka
! bioin¿ynieria i bioprocesy

II. Towaroznawstwo – specjalnoœæ:
! towaroznawstwo ¿ywnoœci

III. Dietetyka - specjalnoœæ:
! dietetyka

IV. Jakoœæ i Bezpieczeñstwo ¯ywnoœci – NOWOŒÆ
! jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci

!   NIESTACJONARNYCH IN¯YNIERSKICH I STOPNIA  
(7 SEMESTRÓW) NA KIERUNKU:

I.  Technologia ¯ywnoœci i ¯ywienie Cz³owieka – specjalnoœci: 
! technologia ¿ywnoœci
! winiarstwo 

!   NA WYDZIALE PROWADZONE S¥ RÓWNIE¯ 
3-SEMESTRALNE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKACH:

I.  Technologia ¯ywnoœci i ¯ywienie Cz³owieka – specjalnoœci: 
! technologia ¿ywnoœci
! ¿ywienie cz³owieka z dietetyk¹

II. Jakoœæ i Bezpieczeñstwo ¯ywnoœci - NOWOŒÆ
! jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
WYDZIA£ TECHNOLOGII ¯YWNOŒCI

zaprasza do podjêcia nauki na studiach

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rekrutacji na stronie www.ur.krakow.pl
Dziekanat Wydzia³u Technologii ¯ywnoœci, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków,, tel. (12) 662-47-48, (49); wtzyw@ur.krakow.pl
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Dobra uczelnia to
twoja przysz³oœæ

Egzamin dojrza³oœci masz ju¿ prawie
zasob¹.Wieszte¿,coigdziebêdzieszstu-
diowaæ,bowiemkierunek iuczelniêwy-
bra³eœnad³ugoprzedmatur¹.Nawszel-
kiwypadekzarejestrujeszsiêjednakprzy-
najmniej w dwóch szko³ach wy¿szych,
nawypadek,gdybywtejjednejby³azadu-
¿akonkurencja.Apotemwystarczyju¿tyl-
ko poczekaæ na wyniki rekrutacji i – da-
lej¿enawakacjenazas³u¿onyodpoczynek.
W paŸdzierniku trzeba bêdzie przecie¿
znowuprzyst¹piædociê¿kiejpracy.

Jeœli jednak ci¹gle siê wahasz i nie
mo¿eszsiêzdecydowaænawybórodpo-
wiedniegodlaciebiekierunkustudiów,
podejdŸ do tego w sposób praktyczny.
Wiesz, ¿e np. notariusz dobrze zarabia,
alezg³êbianieprawnychzawi³oœcitodla

ciebie za trudne, za to masz niezwyk³e
zdolnoœci manualne iwyobraŸniê prze-
strzenn¹, wiêc spróbuj wystartowaæ
napolitechnikê–tammo¿eszsiêspraw-
dziæ np. jako przysz³y konstruktor czy
budowlaniec, architekt lub urbanista.
Zdobêdzieszdyplompotwierdzaj¹cydo-
bryzawódinapewnoszybciejznajdziesz
dobr¹ pracê.

Wwyborzestudiówniekierujsiêpow-
szechniepanuj¹c¹mod¹,nieulegajpre-
sji otoczenia. Kieruj siê przede wszyst-
kim zdrowym rozs¹dkiem w planowa-
niudalszej¿yciowejdrogi.Zdecydujsiê
np. nakierunek nietypowy, jeszcze ma-
³opopularnyalbonacorazpopularniej-
sze i daj¹ce wiêksze mo¿liwoœci studia
miêdzywydzia³owe,interdysplinarnepo-
szerzaj¹ce wiedzê. Jeœli masz talent lin-
gwistycznyinaukajêzykówobcychprzy-
chodziciz³atwoœci¹–uczsiêkilku,aprzy-
najmniej jedenniechbêdzienietypowy.

Mo¿liwoœci jestmnóstwo,ofertaedu-
kacyjna bardzo szeroka, gdy¿ publicz-
ne iniepubliczne szko³y wy¿sze na ró¿-
nesposobyzabiegaj¹ostudenta.Doko-
naj wiêc dobrego wyboru, kieruj¹c siê
przedewszystkimzdrowymrozs¹dkiem.
EL¯BIETA CEG£A
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