Obecny stan realizacji:
- w
 yposażyliśmy pracownię komputerową
do szkoleń e-learningowych;
- z
 akupiliśmy nowoczesny sprzęt do sekcji
multimedialnej;
- w
 sekcji multimedialnej zostali
zatrudnieni pracownicy – absolwenci
Instytutu Informatyki UwB;
- z
 akupiliśmy  platformę e-learningową
– moduł systemu BlackBoard;
- p
 racownicy dydaktyczni uniwersytetu
korzystają ze szkoleń autoryzowanych
i staży w ośrodkach zagranicznych;
- a
 bsolwenci i studenci rozpoczęli
w październiku 2009 staże
u pracodawców;
- p
 racodawcy zaczęli prowadzić zajęcia
ze studentami UwB.
Projekt rozpoczął się w lutym 2009 roku
i potrwa do końca lipca 2011.
Koszt jego realizacji wynosi 3 mln złotych.
Weźmie w nim w sumie udział:
- 6 000 studentów UwB;
- 300 nauczycieli akademickich;
- 200 przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest
po to, aby:
»podnieść poziom wiedzy matematycznej
i fizycznej studentów pierwszego roku
(1400 studentów może skorzystać
z zajęć wyrównawczych);
»działać na rzecz budowy społeczeństwa
informatycznego
(nauczanie 200 przedmiotów
w trybie zdalno-tradycyjnym);
»włączyć przedsiębiorców w proces
kształcenia przyszłych pracowników
(pracodawcy współtworzą program
studiów, prowadzą zajęcia);
»przygotować młode, dobrze wykwalifikowane kadry dla podlaskiego biznesu
(50 trzymiesięcznych staży
dla studentów i absolwentów);
»ożywić i unowocześnić rynek pracy
w regionie
(portal do kontaktu studentów
z przedsiębiorcami; przewiduje się,
że skorzysta z niego około 200 pracodawców i około 4000 studentów);
»zmodernizować metody nauczania
i wzmocnić pozycję Uniwersytetu
w Białymstoku
(szkolenia w zakresie prowadzenia
e-learningu dla 300 nauczycieli
akademickich; szkolenia autoryzowane
oraz staże w kraju i za granicą
dla 40 osób).
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Możliwości
dla kadry akademickiej:

Możliwości
dla pracodawców:

Możliwości dla studentów
i absolwentów:

- 4
 0-godzinne szkolenia dotyczące obsługi
platformy e-learningowej i tworzenia
kursów e-learningowych;
- specjalistyczne szkolenia autoryzowane;
- staże i szkolenia w ośrodkach naukowych
w kraju i za granicą.

- włączenie

się do prowadzenia zajęć
ze studentami;
- pozyskanie studentów na staże;
- pozyskanie absolwentów
– potencjalnych pracowników na staże.

- k
 ursy wyrównawcze z matematyki
i fizyki dla studentów pierwszego roku;
- trzymiesięczne, płatne staże
u pracodawców dla studentów
i absolwentów (staż to 15 godzin
pracy w tygodniu; opieka ze strony
pracodawcy; opieka ze strony uczelni).

Dr Adam
Naumowicz
pracownik
Wydziału
Matematyki
i Informatyki
UwB:

- W ramach projektu wziąłem udział
w szkoleniu „RHCE Rapid Track Course”
połączonym z egzaminem na certyfikat
RHCE, czyli „Red Hat Certified Engineer”.
Jest on jednym z najpopularniejszych
wśród informatyków dokumentów
potwierdzających praktyczną umiejętność
zarządzania systemami operacyjnymi Linux.
Bycie „na czasie” jest szczególnie ważne
w tak dynamicznie rozwijającej się
dziedzinie, jak informatyka. Zdobytą
wiedzę będę mógł wykorzystać w praktyce
i przekazać studentom. Specjalistyczne
szkolenia są bardzo kosztowne, dlatego
pracownicy UwB powinni skorzystać
z szansy jaką daje ten projekt.

Stanisław
Sakowicz
właściciel
STS Elektoronik
OPTIMUS S.A.
w Białymstoku:

- To dobry, innowacyjny pomysł, który
wszystkim coś daje: podnosi poziom
wykształcenia studentów oraz prestiż
uczelni, a firmom zapewnia fachowe
kadry. Mówiąc krótko: dzięki niemu
student może mieć pracę, a firma zyski.
Poziom przygotowania teoretycznego
studentów oceniam jako dobry.
Natomiast brakuje tego, co się nazywa
przygotowaniem do pracy w firmie.
Dlatego tak ważne są zajęcia
prowadzone przez pracodawców
na uczelni i studenckie staże
w firmach.

W ramach realizacji projektu współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku nawiązały m.in. takie firmy jak:
STS Elektronik Optimus S.A. Partner | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku |
Jagiellonia Białystok SA | Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych | Firma Badawcza
Babilon; Szmurło Consulting | Radio ESKA S.A. filia w Białymstoku | Polmos Białystok S.A.

Mieczysław
Rodziewicz
absolwent
ekonomii
i student
I roku
zarządzania
II stopnia UwB:

- Odbywam staż w dziale marketingu
Jagiellonii i mogę zobaczyć jak wygląda
cała promocyjna machina. Wydaje się,
że przed meczem nie ma żadnej pracy
i dopiero kiedy jest się w środku, można
zobaczyć ile wysiłku wymaga przygotowanie tego spektaklu jakim jest mecz.
Atmosfera jest super. Staż trwa
trzy miesiące. Pracuję po 15 godzin
tygodniowo. Otrzymuję za to zapłatę
w wysokości ponad 1500 złotych brutto.
To naprawdę sensowny projekt.

Szczegółowe informacje:
http://e-learning.uwb.edu.pl
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