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Studencie, jak dostac prac§? 
Dowiesz si§ na Politechnice 
Uczelnia dostanie kilka milionow zto-
tych na szkolenia, warsztaty z praco-
dawcami i stypendia. Cel? Absolwent 
po studiach ma bye interesujqcy dia 
pracodawcy 
W^dawac by si§ mo^o, ze mlodzi in-
zynierowie nie powinni miec wi§-
kszych problemow z dostaniem pra
cy. Rzeczj^stoscjednak nie jest tak 
rozowa. Wprawdzie ich sytuacjajest 
nieporownanie lepsza niz absolwen-
tow kierunkow humanistycznych, ale 
pracodawcy majq do absohventow spo-
ro zastrzezen. 

Narodowe Centrum Badan i Roz-
woju zlecilo analiz? dotycz^c^ mlo-
dych inzynierow na lynku pracy. Dzi§-
ki temu udalo si§ okreslic tzw. luM kom-
petencyjne. Statystyczny mlodyinzy-
nier ma glownie problemy z umiej^t-
nosciami typowo menedzerskimi - np. 
zarz^dzaniem zespolem, kuleje tez 
znaj omosc specjalistycznego j §zyka 
angielskiego. 

Politechnika Lubelska dostanie 
od NCBR ok. 7,5 mln zi na realizacj§ 
dwoch projektow dotycz^cych ab-

solwentow i rynku pracy. Pierwszy 
skierowany jest glownie do studen-
tow I roku studiow stacjonarnych za-
rowno pierwszego, jak i drugiego 
stopnia - elektrotechmki, informaty-
ki, budownictwa, architektury i ur-
banistyki. Pieniq,dze pojd^ na reali-
zacj§ stazy, rowniez zagranicznych 
oraz szkolenia, ktore konczyc si§ b§-
d^ zdobyciem certyfikatow zawodo-
wych. 

- Chcemy takze organizowac pane-
le - spotkania z pracodawcami z bran-
zy IT, energetycznej czybudowlanej, 
na ktorych powiedzq, jaMe ŝ  ich ocze-
kiwania dotycz^ce absolwentow. Li-
czymy na konkretne informacje - np. 
dotycz^ce programow, ktore zdaniem 
pracodawcow powinien znac absol
went - mowi Agnieszka Kluska, kie-
rownik Biura Rozwoju, Promocji i Ko-
operacjiPL. 

Skorzystajq tez doktoranci i mlo
dzi doktorzy. Dostan^ stypendia. Ma-

j ^ im ulatwic start w provradzeniu wlas-
nych badan, publikacji tekstow w cza-
sopismach naukowych. 

Drugi projekt dotyczy or^anizacji 
studiow podyplomowych. Tu wazna 
uwaga - skierowany jest do wszystkich 
zainteresowanych - a wi^c nie tylko 
studentow Politechniki Lubelskiej. Do
tyczy absolwentow studiow zwi^za-
nych z branz^ IT, energetycznq, czy bu-
dowlanq,. Studiapomogq sluchaczom 
odnalezc si§ na rynku pracy - oprocz 
stazy, Politechnika zaproponuje tez 
zaj^cia laboratorj^ne z najnowszym 
oprogramowaniem. Projekt skierowa-
nyjest takze do osob w wieku 45 plus. 
Realizacja obu przewidzianajest wla-
tach2013-2015. © PR 


