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Uniwersytet w Białymstoku dzięki unijnemu dofinansowaniu zacieśnia współpracę z
lokalnymi przedsiębiorcami. Ci nie tylko przyjmują studentów na staŜ, ale równieŜ
podpowiadają, jak prowadzić wykłady by młodzi uczyli się tego, co przyda im się w
przyszłej pracy
Hasło nowatorskiego projektu realizowanego od tego roku przez białostocką uczelnię to
"Studia-praca szybkie łącze".
Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi: "Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z
przedsiębiorcami", a jego twórcami są naukowcy z wydziału matematyki i informatyki
Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach EFS podjęte w jego ramach działania kosztować będą w sumie ponad 3 mln zł.
Głównym zadaniem projektu jest zacieśnianie współpracy między uczelnią a
przedsiębiorcami. Tak, by kwalifikacje studentów i wykładowców akademickich oraz wyniki
ich prac naukowych były wykorzystywane w praktyce w lokalnym biznesie. Pracodawcy
będą współtworzyć program studiów tak, by zdobyte przez studentów kwalifikacje
odpowiadały aktualnym potrzebom rynku pracy. Dla najlepszych studentów i absolwentów
podlaskie firmy przygotują trzymiesięczne staŜe. Powstanie równieŜ portal, dzięki któremu
studenci bezpośrednio będą się mogli kontaktować z potencjalnymi pracodawcami.
Krzysztof Popowski z wydziału matematyki i informatyki Uniwersytetu w Białymstoku
pracuje przy tym projekcie. To on kontaktuje się z pracodawcami.
- Jako wydział zainicjowaliśmy ten projekt, ale objęta jest nim cała uczelnia, studencki
wszystkich kierunków. Zainteresowanie ze strony pracodawców jest spore. Nie ma jednej
branŜy, która dominuje w zgłoszeniach do projektu. Absolwenci z wykształceniem
ekonomicznym trafiać będą do działów administracji, księgowości czy promocji róŜnych
firm, jest nimi zainteresowany np. dział marketingu naszej Jagielloni. W tym semestrze
ruszamy równieŜ z wykładami fakultatywnymi, które prowadzić będą przedstawiciele firm i
ośrodków, gdzie nasi absolwenci mogą znaleźć pracę. Pierwszym tego przykładem będą
spotkania z ks. dr Piotrem Sosnowskim z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w
RóŜanymstoku, który spotykać się będzie ze studentami wydziału pedagogiki i psychologii opowiada Krzysztof Popowski.
Jedną z firm, która od lat współpracuje z lokalnym uniwersytetem jest Polmos Białystok. Dla
tej firmy przyjmowanie studentów czy absolwentów na staŜe nie jest nowością.

- RóŜnica polega na tym, Ŝe w związku z tym, iŜ projekt finansowy jest ze środków unijnych,
to nie firma, a Unia płaci staŜystom. Na trzymiesięczny staŜ do naszego laboratorium
przyjęliśmy dwie absolwentki chemii - mówi Henryk Wnorowski, prezes Polmos Białystok.
Poza staŜami, wykładami oraz szkoleniami dla wykładowców akademickich, uruchomiona
zostanie równieŜ platforma e-learningowa, która ułatwi studiowanie. Przedsięwzięcie pod
hasłem "Studia-praca szybkie łącze" realizowane będzie do 2011 roku. W sumie skorzysta z
niego kilka tysięcy studentów, ponad 300 nauczycieli akademickich i - co waŜne - 200
przedsiębiorców z województwa podlaskiego.
- Nie mam wątpliwości, Ŝe kiedy dofinansowanie unijne się skończy, podlaski biznes dalej
będzie chciał z nami współpracować. Lokalnym firmom zaleŜy na świeŜej, dobrze
wykształconej kadrze. Chcą, by wykształcenie i kwalifikacje absolwentów odpowiadały
zapotrzebowaniom rynku pracy - dodaje Krzysztof Popowski z uniwersyteckiego wydziału
matematyki i informatyki.
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