
FORUM PRACODAWCÓW 2013 – SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI 
PODSUMOWANIE 

 

Drugą, zamkniętą częścią Forum Pracodawców 2013 było spotkanie seminaryjne, w czasie 

którego omówiono formy, możliwości i perspektywy współpracy między Wydziałem AEiI a firmami – 

pracodawcami. Ponadto omawiane były elementy składowe procesu dydaktycznego obejmujące 

program studiów, szkolenia, staże i praktyki, współpracę w zakresie realizacji prac dyplomowych, a 

także dokonano analizy szczegółowych potrzeb i oczekiwań Pracodawców wobec studentów i 

absolwentów Wydziału. W spotkaniu wzięło udział  44 przedstawicieli 27 przedsiębiorstw oraz 

kilkunastu pracowników Wydziału, w tym członkowie dyrekcji Instytutów oraz kolegium 

dziekańskiego. 

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału prof. Adam Czornik, prezentując krótko ofertę 

dydaktyczną i zaplecze laboratoryjne Wydziału AEiI oraz przedstawił elementy strategii Wydziału na 

lata 2012 -2020. Po wystąpieniu Dziekana zabrał głos Prorektor ds. Współpracy z Przemysłem prof. dr 

hab. inż. Leszek Dobrzański podkreślając istotne znaczenie tego rodzaju wydarzeń dla poprawy jakości 

kształcenia na Uczelni i życząc uczestnikom owocnych obrad. 

Dyskusję prowadził prof. Marek Pawełczyk, zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki ds. 

dydaktyki. 

W ramach spotkania podjęto w dyskusji następujące tematy: 

1) Programy studiów i metody kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale. 
 

Generalnie pracodawcy nie mieli większych zastrzeżeń do ogólnej wiedzy inżynierskiej 

absolwentów,  oceniając ją wysoko i uznając za wystarczającą jako punkt wyjścia dla szkoleń 

specjalistycznych w firmach. Jednocześnie zgłaszali wiele uwag szczegółowych, sygnalizując 

problemy oraz  sugerując sposoby ich rozwiązania. 

 

a) Zbyt niskie tzw. kompetencje miękkie – takie jak: umiejętność rozwiązywania problemów 

i pracy w zespole, rozdział zadań, podejmowanie decyzji, komunikacja, negocjacje, 

zorientowanie na cel, proponowanie niekonwencjonalnych metod, twórcze myślenie, 

umiejętność wyszukiwania informacji, sposoby prezentacji wyników, umiejętność 

autopromocji i jasnego precyzowania i obrony swojego stanowiska. 

Bardzo wiele głosów w dyskusji podkreślało bezradność absolwentów i kompletny brak 

zrozumienia znaczenia tej sfery kompetencji. 

W dyskusji przedstawiono sposoby rozwiązywania tych problemów realizowane obecnie w 

procesie kształcenia, np. w ramach kierunków zamawianych czy indywidualnych toków 

studiów:  

  

• wprowadzanie nowych metod kształcenia: metody zorientowanej problemowo oraz 

projektowo (PBL - Project and Problem  Based Learning),  



• modyfikacja metod weryfikacji wiedzy zgodnie z zasadami wprowadzonymi w 

ramach KRK, 

• realizacja programów mentorskich,  

• wprowadzanie wieloosobowych projektów (również inżynierskich).  

Wskazano również możliwe działania, które prowadziłyby do uzyskiwania przez studentów 

umiejętności miękkich, przykładowo:  

• rozszerzenie oferty PBL – np. wprowadzenie wykładów interaktywnych na 

przedmiotach obieralnych (małe grupy),  

• realizacja bloków ćwiczeń laboratoryjnych  prowadzących do rozwiązania problemu 

przemysłowego za pomocą różnych metod oraz wyboru najlepszego rozwiązania,  

• prowadzanie oceny pracy zespołowej,  

• rozszerzenie oferty szkoleniowej/warsztatowej z zakresu pracy w grupie i 

innowacyjności. 

 

b) Słaba czynna znajomość języka angielskiego – nieumiejętność formułowania wypowiedzi 

ustnych oraz komunikowania się  w tym języku, przy jednoczesnej niezłej znajomości 

biernej języka oraz słownictwa technicznego.  

Modyfikacja programów nauczania w ramach KRK objęła zwiększenie liczby godzin 

języka angielskiego oraz  wprowadziła obowiązek nauki drugiego języka obcego. Można 

mieć nadzieję, że pomoże to, chociaż w części, rozwiązać ten problem. 

 

c) Nieumiejętność planowania ścieżki kariery.  

Należy podejmować działania już na etapie rekrutacji:  

• przedstawianie ścieżek kariery/sylwetek absolwentów wśród kandydatów na studia – 

działania w ramach Wszechnicy Informatyki, biuletynów dla kandydatów, 

informacji na stronie, innych form współpracy między Wydziałem, a szkołami 

ponadgimnazjalnymi, 

• organizowanie spotkań przy współpracy z Biurem karier – przed wyborem 

specjalizacji na II stopniu studiów, 

• zorganizowanie spotkań promujących poszczególne przedmioty obieralne oraz 

wybrane specjalności, 

• uświadamianie studentom oczekiwań i wymagań pracodawców. 

 

d) Braki w zakresie wiedzy podstawowej z zakresu fizyki, chemii, elektroniki. 
Problem został zauważony również na Wydziale i dla wyrównania poziomu wiedzy 

wprowadzone zostały programy wyrównawcze, m.in. z zakresu fizyki i elektrotechniki, 

obejmujące niestety tylko kierunki zamawiane. Warto rozważyć potrzebę wprowadzenia 

stałych kursów dokształcających dla przyjętych  studentów (np. przed rozpoczęciem roku 

akademickiego). Przedmioty podstawowe powinny również stanowić ważny fragment 

programu studiów. 

 

e) Niewielkie umiejętności w zakresie inżynierii oprogramowania, rozumianej jako proces 

tworzenia złożonego oprogramowania.  



Firmy softwarowe proponowały utworzenie kierunku ściśle związanego z tworzeniem 

oprogramowania. Na uczelniach zachodnioeuropejskich takie kierunki istnieją, co 

potwierdzałoby potrzebę ich istnienia. Dodatkowo nastąpił wzrost znaczenia tworzenia 

oprogramowania w obszarze IT (wielu pracowników, znaczny udział w rynku IT), a 

ponadto proces tworzenia oprogramowania stał się znacznie bardziej zaawansowany. 

Przeciw takiemu zawężeniu kształcenia przemawia fakt iż inżynier informatyk powinien  

znać także zagadnienia sprzętowe związane np. z architekturą komputerów. 

W bardziej ogólnej dyskusji stwierdzono, że generalnie oczekiwania pracodawców są 

bardzo różnorodne i - w większości firm zmienne – zależne od realizowanych prac, co 

sprawia iż wiedza i umiejętności zdobywane na studiach nie mogą być zbyt ukierunkowane, 

szczegółowe, a raczej powinny uczyć myślenia i dawać szerokie spektrum wiedzy 

specjalistycznej. Istnieje oczywista potrzeba elastyczności, szybkiego dostosowywania się 

do potrzeb rynku oraz nabycie umiejętności uczenia przez całe życie. 

 

f) Nieumiejętność przeprowadzania analizy kosztów tworzonych projektów i 

uwzględniania aspektów ekonomicznych w pracy inżynierskiej.  

Sugerowano wprowadzenie dodatkowych przedmiotów/kursów z zakresu 

przedsiębiorczości oraz uwzględnienia zagadnień ekonomicznych w ramach prowadzonych 

zajęć projektowych. 

 

2) Wizyty studyjne, praktyki i staże. 
Przedstawiono propozycję odbywania wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach celem 

zaznajomienia z profilem firmy i wykorzystywanymi w niej technologiami. Wizyty są także 

dobrym sposobem oceny i wyboru firmy do odbycia praktyki czy stażu. Firmy wyraziły wolę 

współpracy w tym zakresie.  

Pojawiły się konkretne propozycje praktyk i staży dla studentów Wydziału, i tak np.:  

• KOMAG zaoferował możliwość przyjęcia 1-2 praktykantów w każdym  miesiącu. 

• Motorola zaoferowała możliwość przyjmowania także na staże śródroczne trwające 

nawet do 12m-cy.  

• Future Processing zaproponowało rozszerzenie formy odbywania staży wypracowanych 

przez ich firmę oraz zaoferowało przekazanie doświadczeń i współpracę z innymi 

firmami.  

Zarówno pracownicy Wydziału jak i pracodawcy zgodzili się co do faktu, iż projekt 

realizowany w ramach staży i praktyk powinien posiadać głównie walor edukacyjny i raczej nie 

powinien być częścią projektu komercyjnego.  

 

3) Współpraca w zakresie tworzenia prac dyplomowych. 
Przedstawiono propozycję realizacji projektów inżynierskich i prac magisterskich 

zaproponowanych przez przemysł. Realizacja takiego tematu przemysłowego odbywałaby się 

pod opieką opiekuna naukowego (promotora pracy) oraz przy współpracy opiekuna 

przemysłowego (konsultanta pracy). W celu  ułatwienia procesu obsługi realizacji tematów prac 

dyplomowych, przez który należy rozumieć:  

• zaproponowanie tematów przez przedstawicieli przemysłu,  

• akceptację tematu przez Wydział,  



• wybór opiekuna naukowego – promotora, 

• wybór tematu przez studenta 

Wydział zaproponował rozszerzenie funkcjonalności wydziałowego systemu informatycznego: 

Prace Dyplomowe, umożliwiając bezpośredni udział przedstawicieli przemysłu w tym procesie.  

Uruchomienie rozszerzonej wersji systemu planowane jest w czerwcu 2013. 

Pracodawcy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w tej formie współpracy. Dyskutowane 

były również aspekty tajności tematów prac oraz praw autorskich  w stosunku do uzyskiwanych 

rezultatów. 

 

4) Wykłady zapraszane,  kursy i szkolenia. 
Przedstawiono propozycję prowadzenia przez pracodawców wykładów zapraszanych, w 

ramach których przedstawiane byłyby najnowsze technologie lub technologie stosowane w ich 

przedsiębiorstwach (np. z zakresu, w którym Wydział nie prowadzi zajęć z powodów braku 

specjalistów lub niewystarczającej liczby studentów zainteresowanych tematem, wynikającej z 

jego specyfiki). Wykłady mogłyby mieć charakter cyklu wykładów (np. 2-4) lub też stanowić 

pojedyncze wystąpienia. Takie wykłady prowadzone są obecnie przez firmy: Future Processing, 

3Soft. Gotowość do ich prowadzenia zgłosiła firma Proximetry. 

Kolejną formą współpracy są profesjonalne kursy/szkolenia z zakresu nowoczesnych 

technologii wykorzystywanych w firmach. 

Przedstawiono aktualne doświadczenia w tym zakresie: 

• Szkolenia prowadzone przez Future Processing w ramach projektu FP Academy. 

Składają się one z dwóch części: krótkich – ok. 20-minutowych miniwykładów –  w 

połączeniu z ośmiogodzinnymi warsztatami praktycznymi, które odbywają się w 

siedzibie przedsiębiorstwa ok. tydzień po wykładzie. 

• Kursy prowadzone przez Mentor Graphics. 

Dyskutowano również możliwość rozwinięcia tej formy współpracy poprzez współprowadzenie 

wykładów w ramach przedmiotów obieralnych na studiach II stopnia oraz współprowadzenie 

przedmiotów w ramach metody PBL (wykład+lab./ćw.). 

Firmy wyraziły chęć współpracy w obu formach współpracy. Ponadto firmy zaoferowały chęć 

rozszerzenia tej aktywności o kursy/szkolenia prowadzone dla pracowników Wydziału. Ta 

forma współpracy jest już realizowana w ramach kursów prowadzonych przez firmę 

Bombardier. Chęć udziału w takich działaniach wyraziły: Delphi, Prevac, Comarch. KOMAG 

zaprosił na seminaria swojego instytutu celem wymiany wiedzy między pracownikami 

naukowymi. 

Kilka firm zaproponowało także możliwość przeprowadzania kursów wprowadzających, 

informacyjnych, mających na celu zaznajomienie studentów z organizacją pracy oraz procesem 

komunikacji w firmie. Ta forma mogłaby być użyteczna w procesie przyjmowania studentów 

na staż lub zatrudnieniu absolwentów. 

 

5) Studia podyplomowe. 
Z wielu głosów w dyskusji wynika, że oferta studiów podyplomowych jest dla przedsiębiorstw 

nieatrakcyjna, głównie ze względu na długi czas ich trwania. W zamian zainteresowani są 

udziałem w oferowanych przez Wydział intensywnych, kilkutygodniowych  



kursach/szkoleniach, pozwalających na zdobycie w szybki sposób wiedzy z zakresu 

najnowszych technologii. 

 

6) Studenckie Koła Naukowe 
Kolejny punkt dyskusji stanowiły formy wsparcia przedsiębiorstw dla kół naukowych w 

zakresie: udostępnienia bazy technologicznej, urządzeń, licencji. Współpraca mogłaby być 

realizowana w ramach pracy nad konkretnym projektem. Podkreślano wagę aktualności i 

atrakcyjności tematów, w ramach których odbywać się będzie współpraca.  

 

7) Wyposażenie laboratoriów specjalistycznych. 
Omówiono możliwości wsparcia technicznego lub softwarowego dla laboratoriów 

wydziałowych. Podkreślano  korzyści promocyjne dla firm wynikające za takiej formy 

współdziałania. Obecnie takie działania są już podejmowane, np. przez firmę Eltraf, która 

przekazuje Wydziałowi kompletne stanowisko laboratoryjne (młyn magnetyczny).  

Przedstawiciel firma Bombardier omówił doświadczenia dotyczące współpracy z Wydziałem 

Transportu naszej Uczelni oraz współdziałanie z  Politechniką Radomską, podkreślając  

korzyści wynikające z zaznajomienia studentów z technologiami wykorzystywanymi w ich 

przedsiębiorstwie.  

Przedstawiciel firmy Motorola zadeklarował możliwość wsparcia Wydziału w ramach grantów 

edukacyjnych (granty Motorola Foundation). Taka forma współpracy dopuszcza zakupy 

wyposażenia laboratoryjnego różnych producentów, wyklucza jednakże bezpośredni zakup 

sprzętu produkcji Motoroli. 

 

8) Nagrody, stypendia dla wyróżniających się studentów.  
Przedyskutowano różnorodne sposoby wyróżniania zdolnych studentów, np. w formie 

fundowanych przez firmy nagród lub stypendiów, mających na celu sponsorowanie 

konkretnych tematów badawczych, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji, oraz organizację 

konkursów na najlepsze prace dyplomowe.  

Firma O&S wyraziła zainteresowanie, prezentując założenia wypracowywanego obecnie 

rozwiązania, tworzonego wraz z firmą Deloitte - stypendium za osiągnięcia techniczne. Kilka 

firm (Comarch, Motorola, Delphi) było sceptycznie nastawionych do takich rozwiązań, 

argumentując, że istnieją inne wygodniejsze metody wynagradzania finansowego studentów, 

np. w ramach staży i praktyk.  

 

9) Projekty badawcze.  
Na zakończenie zaprezentowano firmom możliwości współpracy w ramach projektów 

badawczych realizowanych na Wydziale lub przy tworzeniu aplikacji konkursowych 

umożliwiających pozyskiwanie środków na realizację takich projektów.  

Propozycja spotkała się z zainteresowaniem. Uzgodniono wstępne formy wymiany informacji 

w tym zakresie. 

 

Po zakończeniu Forum część uczestników przedstawiła uwagi i wnioski z dyskusji w formie 

opracowań pisemnych. 



W wyniku dyskusji prowadzonych na Forum, opracowana została ankieta (link do ankiety na 

stronie FP) pozwalająca na zgłaszanie przez firmy interesujących je obszarów współpracy, przekazanie 

szczegółowych informacji dotyczących współpracy w poszczególnych obszarach oraz  wskazanie osób 

kontaktowych. 


