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1. Słowo wstępu

Nowoczesna uczelnia, to uniwersytet oparty na konwergencji wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Gruntowne przygotowanie studentów do uczestnictwa w realiach współczesnej gospodarki rynkowej wymaga od kadr podejmowania wyzwań, które zmienią dotychczasowy system edukacji. Dostrzegając
potrzebę zmian, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opracował i podjął się
realizacji projektu Kuźnia Kadr 3.
Przygotowanie oferty nauczania, odpowiadającej aktualnym potrzebom rynku
pracy, możliwe jest dzięki rozpoznaniu i zdiagnozowaniu potrzeb pracodawców oraz wykształceniu u absolwentów umiejętności adaptacji i samodzielności.
Doskonałą platformą dla tak określonego zadania, jest współpraca z praktyką
gospodarczą.
Angażowanie pracodawców w proces kształcenia nie zawsze jest możliwe w ramach formalnych programów studiów. Dlatego podjęliśmy poszukiwania sposobów na to, jak można włączyć element praktyczny do procesu przygotowywania
studentów do wejścia na rynek pracy. W ten sposób wypracowano projekty pod
wspólną nazwą Kuźnia Kadr.
Raport, który oddajemy w Państwa ręce, jest nie tylko podsumowaniem realizacji
jednego z kluczowych projektów – Kuźnia Kadr 3 – to przykład korzyści osiągniętych przez uczelnię i pracodawców.

2. Kuźnia Kadr, czyli program rozwojowy UE we Wrocławiu

Pomysł opracowania programu rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu powstał na początku 2008 r. Projekt Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu jako kuźnia kadr dla opartej na wiedzy gospodarki (zwany dalej Kuźnia Kadr 1) był odpowiedzią na pierwszy konkurs ogłoszony przez Ministerstwo
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykorzystując doświadczenie uczelni w aplikowaniu o środki i realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w pierwszym okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, przygotowany został szereg aktywności, których efektem było rozszerzenie oferty dydaktycznej
Uczelni oraz lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek
pracy. Projekt zakładał szeroką współpracę z przedstawicielami praktyki biznesu
w celu wypracowania rozwiązań oczekiwanych obecnie przez pracodawców. Projekt Kuźnia Kadr 1 realizowany był w latach 2008-2010 i spotkał się z olbrzymim
zainteresowaniem zarówno ze strony studentów UE, jak i osób spoza społeczności akademickiej. Oferowane w projekcie modułowe studia podyplomowe z zarządzania czy finansów dla nieekonomistów były bardzo dobrze ocenione przez
uczestników jako skuteczna forma podniesienia kwalifikacji osób pracujących.
Miejsca na zajęciach wyrównawczych z matematyki dla studentów pierwszego
roku, szkoleniach dla studentów czy płatnych stażach u pracodawców rozchodziły
się w ciągu kilku dni od ogłoszenia rekrutacji. W projekcie wzięło udział ponad
1500 osób.
Sukces projektu Kuźnia Kadr 1 spowodował, że na konkurs ogłoszony w 2009 r.
przez MNiSW przygotowaliśmy dwie propozycje projektów: Kuźnia Kadr 2 i Kuźnia Kadr 3. W ramach Kuźni Kadr 2 rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną Uczelni
o trzy nowe anglojęzyczne specjalności na niestacjonarnych studiach II stopnia na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz o bardzo obszerną propozycję
krótkich szkoleń (do 40 godzin) dedykowanych osobom pracującym, zwłaszcza
z dużym doświadczeniem zawodowym. Projekt realizowany był w latach 2009-2012, a z różnych form wsparcia skorzystało ponad 2500 osób.
W ramach projektu Kuźnia Kadr 3, którego podsumowanie rezultatów stanowi
niniejsze opracowanie, nasze działania skoncentrowaliśmy na dwóch obszarach:
• zmniejszenie odsetka studentów rezygnujących po pierwszym roku studiów
oraz lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek
pracy,
• przygotowanie i uruchomienie studiów niestacjonarnych II stopnia na specjalności Skarbowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych dedykowanych służbom
skarbowym.
KUŹNIA KADR 3 W LICZBACH
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Okres realizacji

01.01.2010 r. – 31.03.2013 r.

Kwota dofinansowania

14 600 000 PLN

Liczba uczestników

4 293
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Kolejną edycją programu rozwojowego UE jest Kuźnia Kadr 4 realizowana od
2011 r. w partnerstwie z firmą KGHM Polska Miedź SA. Projekt w obszarze wsparcia dla studentów jest kontynuacją Kuźni Kadr 3. Dodatkowo obejmuje przygotowanie i uruchomienie dwóch nowych specjalności: Menedżer projektu i Analityk
biznesu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, opracowanie minimum
80 profesjonalnie przygotowanych kursów e-learningowych, mentoring, badanie
poziomu wiedzy i kompetencji studentów studiów niestacjonarnych II stopnia,
a także badanie losów zawodowych absolwentów. Projekt realizowany będzie do
2015 r. i planujemy, że udział w nim weźmie ok. 5500 osób.
Dalsza odsłona Kuźni, to Kuźnia Kadr 5 dedykowana rozwiązaniom w zakresie
zintegrowanych systemów zarządzania uczelnią oraz dwa projekty innowacyjne:
• Kuźnia Kadr 6 zorientowana na działania na rzecz nowoczesnego systemu
kształcenia ustawicznego oferowanego przez uczelnie,
• Kuźnia Kadr 7 dedykowana wypracowaniu programu lojalnościowego dla absolwentów uczelni.
Wszystkie trzy projekty zostały uruchomione w styczniu 2013 r.
Do realizacji projektów rozwojowych Rektor UE powołał w 2009 r. Sekcję Obsługi
Projektów Rozwojowych jako wyspecjalizowaną jednostkę. W wyniku pozyskania
przez pracowników Sekcji dofinansowania kolejnych projektów, w sierpniu 2012 r.
Sekcja została przekształcona w Dział Obsługi Projektów Rozwojowych i obecnie
zatrudnia 45 osób. Dział nasz jest typowym przykładem organizacji uczącej się.
Wykorzystujemy dobre rozwiązania wypracowane w poprzednich projektach do
realizacji nowych zadań. Wyciągamy wnioski z niepowodzeń tak, aby unikać ich
w przyszłości. Na realizację programów rozwojowych UE pozyskaliśmy już ponad
60 mln zł.
Szczególną rolę w realizacji kolejnych Kuźni odgrywają pracodawcy. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z przedstawicielami dużej liczby firm i instytucji,
którzy w ramach kolejnych projektów prowadzą seminaria, coaching, mentoring
czy wykłady otwarte dla studentów. Cieszymy się, że oferta płatnych staży spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony pracodawców. To co najważniejsze, to fakt, że wielu naszych studentów otrzymuje po stażach oferty pracy.
Jak pokazują wyniki badań ewaluacyjnych w Kuźni Kadr 3, aż 39% stażystów
obecnie pracuje w firmach, w których odbywali staż. To najlepsza wizytówka Kuźni. Jesteśmy dumni, że pracodawcy chcą z nami współpracować. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że Kuźnie dają szanse rzeczywistej współpracy uczelni
z praktykami, nie na papierze, ale w postaci konkretnych aktywności. To jest właśnie to, o co nam chodziło tworząc koncepcje programu rozwojowego uczelni.
W publikacji przedstawiamy wyniki badań ewaluacyjnych w zakresie oceny efektywności różnych form wsparcia oferowanych w projekcie Kuźnia Kadr 3. Mamy
nadzieję, że publikacja przybliży Państwu idee „kuźniowych projektów” i zachęci
do współpracy z nami.
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3.	Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym celem projektu było zapewnienie studentom dobrego startu na rynku
pracy. Właściwe przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy możliwe
jest wyłącznie w sytuacji, gdy połączy się szereg czynników wpływających na
pozycję jednostki w oczach potencjalnych pracodawców. Są to przede wszystkim:
• Podnoszenie poziomu wiedzy, dotyczącej zarówno kompetencji twardych
(merytorycznych, związanych ze zdobytym wykształceniem), jak i miękkich
(związanych z umiejętnościami społecznymi).
• Wsparcie studentów w określaniu celów rozwojowych, planowaniu rozwoju osobistego oraz zawodowego zgodnie z predyspozycjami oraz aktualnymi
trendami rynku pracy.
• Przybliżanie realiów rynku pracy poprzez włączenie w proces kształcenia pracodawców, którzy wprowadzą element praktyczny, pokażą studentom, jakie
mają perspektywy zatrudnienia oraz jak się do nich najlepiej przygotować,
jeszcze w trakcie studiów.
Projekt Kuźnia Kadr 3 przewidywał zapewnienie wsparcia studentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w każdym ze wskazanych obszarów. Aktywności podejmowane w projekcie przedstawiono na rysunku 1. Dodatkowo
w ramach projektu uruchomiono niestacjonarne studia II stopnia na nowej specjalności Skarbowość w ramach kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale
Nauk Ekonomicznych. Studia te dedykowane były pracownikom służb skarbowych (urzędy i izby skarbowe, urzędy i izby celne).
Formy wsparcia
w projekcie
Kuźnia Kadr 3

Podnoszenie
poziomu wiedzy
Zajęcia wyrównawcze
z matematyki i fizyki

Wspieranie
w rozwoju zawodowym

Career Coaching

Szkolenia

Przybliżanie realiów
rynku pracy
Wykłady otwarte
praktyków biznesu
Seminaria
z praktykami biznesu
Płatne staże

Rysunek 1. Formy wsparcia zrealizowane w projekcie Kuźnia Kadr 3
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3.1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI I FIZYKI
Pomysł skierowania do studentów zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki
wynikał z różnego poziomu wiedzy w tych kluczowych przedmiotach, wyniesionego ze szkół ponadgimnazjalnych. Niedostateczna znajomość matematyki
uniemożliwia studentom kierunków ekonomicznych zgłębianie dalszej wiedzy na
wszystkich kierunkach. Fizyka zaś, stanowi podstawę pod dalsze kształcenie dla
studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego.

Rysunek 2.
Plakat promujący zajęcia wyrównawcze z fizyki

Celem zajęć wyrównawczych było powtórzenie najważniejszych wiadomości ze
szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich uzupełnienie tak, aby umożliwić studentom
sprawną adaptację do wymogów stawianych na uczelni. Kurs wyrównawczy
z matematyki obejmował 24 godziny, kurs z fizyki 15 godzin. Zajęcia odbywały
się popołudniami, studenci pracowali w małych (15-20 osobowych) grupach.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki przeznaczone były dla studentów studiów
stacjonarnych I i II stopnia, kształcących się na wszystkich wydziałach. Grupą docelową zajęć byli przede wszystkim studenci I roku. Zajęcia wyrównawcze z fizyki
kierowane były do studentów I roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE W LICZBACH
Liczba edycji
Liczba uczestników

6 z matematyki
3 z fizyki
1 156

9

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

Studenci po każdej edycji oceniali przydatność zajęć wyrównawczych. Na potrzeby niniejszego podsumowanie przeanalizowano wypowiedzi udzielone przez 761
osób. Opinie uczestników szkoleń zbierane były z wykorzystaniem kwestionariuszy ankietowych oraz wywiadów indywidualnych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych.
Niemal wszyscy uczestnicy (99,9%) uważają, iż pomysł wprowadzenia zajęć wyrównawczych jest inicjatywą Potrzebną lub Bardzo potrzebną.

100%

90%

90%

90%

89%

83%

Zadowolenie
z zajęć

Ponowna chęć
udziału
w zajęciach

Przedstawienie
zajęć w sposób
zrozumiały

Odpowiedni
dobór
tematyki

Przydatność
zajęć

80%

60%

40%

20%

0%

Rysunek 3. Ocena zajęć wyrównawczych – odpowiedzi Tak i Zdecydowanie Tak

Zdecydowana większość studentów jest generalnie zadowolonych z udziału w zajęciach (90,3% wskazań), chętnie by wzięła jeszcze raz udział w zajęciach (90,3%),
uważa iż zajęcia były prowadzone w sposób zrozumiały (90,0%) oraz, że zajęcia
były dla nich przydatne (82,6%) (por. rys. 3). Większość studentów uznała, stosunek części teoretycznej do praktycznej dobrany został w odpowiedni sposób
(74,6%), część studentów chciałaby, aby zajęcia były bardziej praktyczne (21,6%).

Opinie uczestników o zajęciach wyrównawczych:
• Pełen profesjonalizm. Merytorycznie i metodycznie bez zarzutu.
Przekaz jasny i zrozumiały.
• Chętnie wzięłabym udział w takim kursie zorganizowanym
na początku przyszłego semestru.
• Super.
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Podczas wywiadów indywidualnych oraz grupowych uczestnicy wypowiadali się
bardzo pozytywnie na temat inicjatywy zajęć wyrównawczych. Jako powody, które skłoniły ich do udziału w zajęciach wskazywali przede wszystkim: odczuwane
braki w matematyce bądź w fizyce oraz brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów nauki. Podkreślali, iż poziom nauczania na zajęciach był wysoki,
a dodatkową korzyścią były mało liczne grupy, które pozwalały prowadzącym na
indywidualne podejście.
• Są przydatne dla osób, które mają braki, takich jak my. Poleciłybyśmy te zajęcia dalej, bo możemy się czegoś dowiedzieć od kogoś kto się na tym zna, nie
musimy same siedzieć i nie musimy korzystać z płatnych korepetycji.
• Polecili mi studenci starszych lat, jako coś bardzo ciekawego, że warto się
zakręcić koło Kuźni Kadr.
• Jestem bardzo zadowolony z zajęć. Poleciłbym zajęcia. Ponieważ sam byłem
z nich zadowolony, w przyszłości ktoś mógłby też się nauczyć i nadrobić braki.

3.2 SZKOLENIA DLA STUDENTÓW
Organizacja szkoleń dla studentów i absolwentów miała na celu rozwijanie kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy, postaw przedsiębiorczych oraz
podnoszenie kompetencji w obszarze korzystania ze zintegrowanego systemu
zarządzania SAP. Szkolenia, w wymiarze 16-24 godzin, przygotowywane i prowadzone były przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracowników Biura Karier i Promocji Zawodowej.
SZKOLENIA DLA STUDENTÓW W LICZBACH
Liczba szkoleń

47

Liczba uczestników

798

Oferta szkoleń kierowana była do studentów wszystkich lat, stopni i wydziałów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Każdy miał możliwość zapisania
się przez formularz zamieszczony na stronie projektu. Niektóre tematy były tak
popularne, że limit dostępnych miejsc wyczerpywał się w przeciągu kilku godzin
(np. szkolenia SAP).
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Po zakończonych szkoleniach
uczestnicy dokonali oceny ich
przydatności i efektywności
w formie ankiet papierowych.
Podsumowanie opinii 413 osób
pozwala stwierdzić, że uczestnicy byli w zdecydowanej
większości zadowoleni z udziału w szkoleniach (por. rys. 5).
Niemal wszyscy (97,1%) uczestnicy chcieliby ponownie wziąć
udział w szkoleniach organizowanych przez Kuźnię Kadr
(Czy gdyby dzisiaj podejmowałby Pan/i decyzję o uczestnictwie w zajęciach czy zdecydowałby się Pan/i?).

podstawy
SAP
zielona
gospodarka

SAP w ERP
wybrane
tematy
szkoleń

jak założyć
własną firmę?

savoir vivre
komunikacja
interkulturowa

Rysunek 4. Wybrane tematy szkoleń oferowanych studentom

100%

96%

92%

91%

83%

Przedstawienie tematyki
w sposób zrozumiały

Wykorzystanie czasu
szkolenia z pożytkiem

Satysfakcja ze sposobu
prowadzenia szkolenia

Wzrost
kompetencji

80%

60%

40%

20%

0%

Rysunek 5. Ocena szkoleń – odpowiedzi Tak i Zdecydowanie Tak

Zdaniem zdecydowanej większości uczestników zagadnienia na szkoleniach były
prezentowane w sposób zrozumiały (95,7%), czas na szkoleniach był wykorzystany z pożytkiem (92,3%), szkolenie zostało przeprowadzone w sposób satysfakcjonujący (90,8%) oraz udział w szkoleniu przyczynił się do wzrostu kompetencji
w zakresie objętym szkoleniem (82,6%).
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Opinie uczestników o szkoleniach:
• Największa zaleta szkolenia to jego bardzo praktyczny charakter.
Takie kursy są nam studentom potrzebne najbardziej.
• Najlepsze szkolenie w jakim do tej pory uczestniczyłam.
• Bardzo cenne szkolenie i bardzo pożądane przez studentów.

3.3 CAREER COACHING
Coaching jest odpowiedzią na potrzebę samodoskonalenia i rozwoju, która jest
bardzo silna u studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Career
Coaching (Coaching kariery) to specjalny program spotkań indywidualnych oraz
szkolenia, podczas których doświadczony coach pomagał zweryfikować wymarzoną przez studenta ścieżkę kariery, określić cele zawodowe i sposoby ich realizacji, zwiększyć motywację do podejmowania samodzielnych działań, przyspieszyć
przekształcanie wiedzy w skuteczny proces osiągania celów.
CAREER COACHING W LICZBACH
Liczba edycji

2

Liczba uczestników

80

Program coachingu obejmował szkolenie prowadzone dla 10-osobowej grupy
oraz cztery spotkania indywidualne z coachem. Udział w Career Coachingu szczególnie polecany był studentom II roku studiów I stopnia, jednak w programie brali
udział także studenci innych lat.

Zdjęcie 1. Szkolenie grupowe Career Coaching. Fot.: Materiały własne DOPR
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Zrealizowane zostały dwie edycje Career Coachingu, w każdej uczestniczyło 40
studentów, którzy do dyspozycji mieli jednego spośród czterech certyfikowanych
coachów. Uczestnicy programu Coachingu kariery dokonywali oceny jego przydatności oraz skuteczności w realizacji wcześniej zidentyfikowanych potrzeb studentów (por. tab. 1 i rys. 6). Ewaluacja prowadzona była po zakończeniu wszystkich sesji coachingowych w formie ankiet papierowych, ankiet wypełnianych
online (CAWI tj. z ang. Computer-Assisted Web Interview) oraz indywidualnych
wywiadów pogłębionych. Pełna ocena skuteczności programu przeprowadzona
została w przypadku 55 osób (uczestników I i II edycji). W ich opinii, program
Career Coachingu cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Sam
pomysł zorganizowania indywidualnego Coachingu kariery (Jak ocenia Pan/i pomysł zorganizowania indywidualnego Coachingu kariery?) został oceniony przez
96,4% uczestników jako Dobry i Bardzo dobry.
Na pytanie „Czy jest Pan/i generalnie zadowolony/a z udziału w Coachingu?” Tak
i Zdecydowanie Tak odpowiedziała zdecydowana większość (96,4%) uczestników
obu edycji. Warto nadmienić, iż w II Edycji odsetek ten wynosił 100%. Najczęściej rozwijaną przez studentów kompetencją (spośród listy 12-stu możliwych do
wielokrotnego wyboru) okazała się Samoświadomość (80,7% wskazań), a drugą
w kolejności Dążenie do rezultatów (71,0%). Uczestnicy uznali, iż kompetencje te
zostały rozwinięte wysoko: Samoświadomość do poziomu 4,56 pkt. natomiast
Dążenie do rezultatów do poziomu 4,32 pkt. (na skali 5-cio stopniowej).
KOMPETENCJE ROZWIJANE W RAMACH CAREER COACHING
Procent wskazań

Stopień rozwoju
kompetencji
(na skali od 1 do 5)

Samoświadomość

81%

4,56

Dążenie do rezultatów

71%

4,32

Rozwiązywanie problemów

35%

4,09

Umiejętności organizacyjne

32%

4,20

Tabela 1. Kompetencje rozwijane w ramach Career Coaching
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Samoświadomość

4,56

Dążenie do rezultatów

4,32

Umiejętności organizacyjne

4,20

Rozwiązywanie problemów

4,09
0

1

2

3

4

5

W jakim stopniu zostały rozwinięte wskazane kompetencje
Rysunek 6. Stopień rozwoju wybranych kompetencji w ramach Career Coaching

Stały monitoring procesów oraz działania ewaluacyjne umożliwiły widoczne podniesienie jakości działań realizowanych w ramach Career Coachingu, co obrazuje rys. 7.

Jak ocenia Pan/i wpływ uczestnictwa w coachingu na następujące aspekty?
I Edycja
100%
80%
60%

0%

71%

81%

54%

63%

50%

40%
20%

II Edycja

33%
Rozwój
poszczególnych
kompetencji

Określanie
ścieżki
zawodowej

Poszerzenie
samoświadomości,
większa pewność siebie

Rysunek 7. Wpływ uczestnictwa w Career Coaching na poszczególne aspekty
– odpowiedzi Wysoki i Bardzo wysoki

Wyznaczony dla sesji coachingowych cel, został zrealizowany w stopniu Dobrym
lub Bardzo dobrym w opinii większości uczestników (82,8%). Podczas pogłębionych wywiadów indywidualnych, podsumowujących projekt, uczestnicy zostali
poproszeni o określenie w jakim stopniu, na skali 5-cio stopniowej (gdzie 1 oznacza stopień najniższy a 5 stopień najwyższy) odczuli przyrost rozwijanych kompetencji. Deklarowany przyrost rozwijanych kompetencji wyniósł aż 2,13 punktu.
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• Rozwinąłem swoje pojęcie rozwoju osobistego, nie tylko pod względem kariery, ale również w pozostałych aspektach życia.
• Weryfikacja czy plany kariery są adekwatne do tego, co chcę osiągnąć.
• Poprawiłem ogólne planowanie, samoświadomość, poznałem wiele narzędzi,
które stosuje nadal, jak koło życia.
• Zwiększenie pewności i świadomości pracy w grupie. Jeśli w przyszłości będę
pracowała jako menedżer, żebym potrafiła występować, powiedzieć swoje
zdanie, być asertywna.
• Doszłam do wielu wniosków, trochę się pozmieniało dzięki temu w moim życiu
prywatnym, podjęłam sporo decyzji, które teraz będę wdrażać w moim życiu.

Opinie uczestników o Career Coaching:
• Największa zaleta szkolenia to jego bardzo praktyczny charakter.
Takie kursy są nam studentom potrzebne najbardziej.
• Uważam, iż dzięki temu projektowi dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy, nie tylko na swój temat. Polecam serdecznie tego typu projekty, gdyż warto wykorzystywać każdą szansę, by doskonalić samego
siebie. Jedynym minusem, który dostrzegam, to czas trwania programu,
dla mnie o wiele za krótki, jednak nawet ten niedługi okres pracy z coachem był dla mnie wartościowy.
• Bardzo ciekawa i pożyteczna inicjatywa. Pozwala również poznać motywacje swoich zachowań i skonfrontować własne wyobrażenie o budowaniu kariery z doświadczoną osobą. Jedyne zastrzeżenie do projektu
to, że mógłby być on dłuższy! :)
• Coaching wpłynął bardzo na moje nastawienie i rozwój mojej kariery.
Uważam, że jest to bardzo udany, dobrze zorganizowany projekt, który
jednak został zrealizowany w bardzo krótkim czasie, co nie pozwoliło
na monitorowanie postępu wraz z coachem. Pozdrawiam serdecznie
wszystkich, którzy przyczynili się do tego szkolenia.
• Zdecydowanie podniesienie samoświadomości oraz skierowanie myślenia na właściwe tory. Polecam każdemu, kto nie jest pewny czego chce
w życiu.
• Jestem zadowolona z udziału w programie. Zamierzam korzystać z dalszych propozycji Kuźni Kadr.
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Powód zgłoszenia się do programu Career Coaching
W trakcie wywiadów indywidualnych studenci, zapytani o powód zgłoszenia się
do programu Career Coachingu, wskazywali na chęć poznania siebie, samorozwoju, zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy, określenia swoich celów zawodowych. Istotnym elementem również był fakt, iż zajęcia były bezpłatne.
• Jestem na 5-tym roku i nie wiedziałam, w która stronę karierę pokierować.
• Pojawienie się oferty, fajnie że coś takiego powstało. Fajnie, że mogłam uczestniczyć bezpłatnie.
• Chciałam odkryć co dokładnie mnie interesuje, miałam dylemat miedzy księgowością a HR. Chciałam, żeby coach pomógł mi określić ścieżkę zawodowa.
I mi pomógł.
Czy warto polecić udział w Career Coaching?
Wszyscy uczestnicy twierdzili, iż udział w programie Career Coaching jest wart
polecenia, część wspomniała o przekazaniu znajomym informacji o korzyściach
płynących z udziału w programie a część osób dowiedziała się o tej inicjatywie od
swoich kolegów, którzy uczestniczyli w poprzedniej Edycji.
• Poleciłabym jak najbardziej innym osobom. Ponieważ to jest dobry sposób na
poznanie siebie, takie poznanie innej formy poznawanie siebie, swoich wad
i zalet, bardzo cenne doświadczenie.
• Poleciłabym zdecydowanie, jest bardzo duże zainteresowanie wśród studentów i wszystkie miejsca wypełniają się błyskawicznie.
• Poleciłabym, jasne. Już mówiłam moim znajomym. Na pewno moje znajome
też się zgłoszą.
Wpływ Career Coachingu na przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Udział w Career Coachingu, zdaniem uczestników, przyczynił się w znacznym
stopniu do przygotowania ich do wejścia na rynek pracy oraz do ukształtowania
ich ścieżki kariery.
• Przygotowuje do wejścia na rynek pracy. Przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej i do tego czego pracodawcy mogą od nas oczekiwać.
• Te formy wsparcia, które oferujecie mogą pomoc w wejściu studentów na
rynek pracy. Career Coaching to są indywidualne zajęcia skupione na rozwoju, życiu zawodowym, wiec jak najbardziej przygotowują do wejścia na rynek
pracy.
• Zdefiniowanie ścieżki kariery – miałam ją zdefiniowaną, ale nie byłam jej pewna. Ale znalazłam różne możliwości zawodowe – dlaczego tak, dlaczego nie
i zweryfikowałam je merytorycznie i upewniłam się w moich wyborach.
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Ocena z perspektywy czasu
Studenci podkreślali wielokrotnie, iż uczestnictwo w cyklu zajęć z coachem wpłynęło pozytywnie na ich życie, zarówno prywatne jak i zawodowe.
• Wybrałam specjalizację, podjęłam decyzje o wyjeździe na Erasmusa, byłam na
wykładach otwartych.
• Dzięki Career Coaching dostałam się na płatne staże do Kuźni Kadr. Do księgowości. I jestem bardzo zadowolona, bo moim zdaniem to jest efekt coacha, że
pomógł mi zdecydować, że księgowość to jest to. Dzięki Coachingowi otrzymałam staż. Wiedziałam jak podkreślić swoje mocne strony, jak je określić, jak
je opisać. Zwiększyłam pewność siebie.

3.4 WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
Realizacja projektu Kuźnia Kadr 3 pozwoliła nawiązać intensywną współpracę
pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym z pracodawcami regionu Dolnego Śląska. W okresie realizacji całego projektu mieliśmy okazję współpracować z ponad
400 pracodawcami! Byli to indywidualni przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa (małe,
średnie i duże), instytucje państwowe i urzędy, a także organizacje pozarządowe. Działania realizowane w ramach Kuźni Kadr 3 umożliwiły zbudowanie relacji
Uczelni z pracodawcami na tyle silnych, że osiągnięte zostały założenia opisane
w projekcie.
W ramach wszystkich aktywności projektu Kuźnia Kadr 3 stawia się przede
wszystkim na kontakt z praktykami biznesu, z przedsiębiorstwami, które
mówią o swoich potrzebach dotyczących absolwentów oraz współtworzą
programy kolejnych projektów w ramach Kuźni Kadr. Te wszystkie działania
pomagają studentom być lepiej przygotowanym do wejścia na rynek pracy.
Dzięki realizacji projektu Kuźnia Kadr 3 udało się zaangażować bardzo wielu pracodawców do współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest to wyjątkowy rodzaj relacji oparty na dokładnym wzajemnym
poznaniu, zrozumieniu i wspólnym dążeniu do jasno zdefiniowanego celu
jakim jest lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.
Dla uczelni dobre przygotowanie absolwentów, którzy są wysoko cenieni na
rynku pracy oznacza prestiż oraz więcej chętnych do podjęcia nauki w kolejnych latach. Dla pracodawców dobrze przygotowani absolwenci to lepszy
pracownik, w którego szkolenie nie trzeba dużo inwestować a można powierzać mu obowiązki bez obawy o ich wykonanie.
Dominik Malec, Area Manager ManpowerGroup Sp. z o.o.
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Współpraca z pracodawcami była wielowymiarowa, a składały się na nią spotkania panelowe, realizacja działań projektowych oraz wzajemna ocena i wymiana
informacji. W ramach włączania pracodawców w proces kształtowania przyszłych kadr gospodarki Dolnego Śląska, organizowane były spotkania panelowe.
Zrealizowanych zostało 10 spotkań panelowych, w których udział wzięli przedstawiciele ponad 50 pracodawców. W pierwszym etapie projektu spotkania panelowe poświęcone były przede wszystkim przedstawieniu pracodawcom założeń
projektu Kuźnia Kadr 3 oraz możliwości współpracy z Uczelnią w jego ramach.
Efektem spotkań było przedstawianie ofert stażowych, a także zgłaszanie tematów seminariów i wykładów otwartych kierowanych do studentów.
W późniejszym okresie, gdy realizacja projektu była już zaawansowana, spotkania
panelowe skupiały się wokół określonych problemów merytorycznych, jak np.:
cykl trzech spotkań panelowych pod wspólnym tytułem Pracodawca jako mentor i tutor, które odbyły się we wrześniu 2011 roku. Dyskusje z przedstawicielami
pracodawców pozwoliły na skonsultowanie pomysłu angażowania pracodawców
do ról mentora lub tutora wybranych studentów. Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta, a dyskusja toczyła się wokół pytań takich jak np.: jak realizować
taki program?, na co zwrócić szczególną uwagę?.

Zdjęcie 2. Spotkanie z pracodawcami nt. programu mentoringu dla studentów. Fot.: Materiały własne DOPR

Możliwość budowania relacji mentoringowych czy tutoringowych między studentem a pracodawcą uznana została za ważną dla rozwoju rynku pracy oraz
swoistej odpowiedzialności społecznej za wychowanie dobrych, świadomych pracowników nawet, jeśli nie zostaliby później zatrudnieni u danego pracodawcy.
Efektem wspomnianych wyżej działań, jest wdrożenie Programu Mentoringu, realizowanego w ramach projektu Kuźnia Kadr IV.
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Kuźnia Kadr 3 to praktyczna realizacja zmniejszania bezrobocia wśród studentów i osób wchodzących na rynek pracy. Z punktu widzenia pracodawcy
jestem zadowolony, że taki projekt powstał i był realizowany. Jako firma nawiązaliśmy współpracę z grupami studentów oraz z samą uczelnią. Większość studentów została zatrudniona przez nas po zakończeniu 3 miesięcznego stażu. Część z nich do dzisiaj z nami pracuje.
Tomasz Popów, Prezes Zarządu KMP Group

Współpraca z pracodawcami oparta była o regularny kontakt mailowy, telefoniczny oraz dziesiątki spotkań indywidualnych organizowanych zarówno w siedzibach
firm/instytucji jak i w Biurze Projektu. Indywidualne podejście do każdego pracodawcy umożliwiło regularne podnoszenie jakości wszystkich aspektów współpracy i rzeczywisty udział pracodawców w życiu Uczelni i lepszym przygotowaniu
studentów do wymagań rynku pracy.
Głównym i najbardziej widocznym rezultatem opisywanej współpracy była realizacja wykładów otwartych i seminariów prowadzonych przez praktyków biznesu
oraz płatnych staży, w których uczestniczyli studenci i absolwenci Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.

3.5 WYKŁADY OTWARTE PRAKTYKÓW BIZNESU
Wykład otwarty to forma, w ramach której osoba mogąca pochwalić się dużym
doświadczeniem w określonej branży, dzieli się swoją wiedzą z zainteresowanymi
tematem studentami w czasie 2 godzin.
WYKŁADY OTWARTE W LICZBACH
Liczba wykładów otwartych

48

Liczba edycji Akademii Kuźni Kadr 3

2

Liczba wydanych certyfikatów

279

Propozycje tematów, które powinny być przedstawione studentom zgłaszali pracodawcy. Tematy dotyczyły aktualnych problemów danej branży, umiejętności
oraz wiedzy poszukiwanej przez pracodawców pośród absolwentów lub przykładów praktycznych aspektów działania firm i instytucji. Ogólnym celem wykładów
otwartych prowadzonych przez praktyków biznesu było więc pokazanie studentom, w jaki sposób przekuć wiedzę teoretyczną, zdobywaną w czasie studiów, na
praktyczne wykorzystanie w życiu zawodowym.
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Zdjęcie 3. Wykład otwarty Akademii Kuźni Kadr 3. Fot.: Materiały własne DOPR

Od 2012 roku wykłady praktyków biznesu realizowane były w postaci cyklu Akademii Kuźni Kadr 3. Na akademię składało się 10 wykładów realizowanych w kolejnych tygodniach. Wykłady dotyczyły różnych branż i obszarów zawodowych,
w których potencjalnie mogą zostać zatrudnieni w przyszłości studenci. Udział
w min. 7 z 10 wykładów organizowanych w danym semestrze nagradzany był
Certyfikatem Akademii Kuźni Kadr 3. Na zakończenie I edycji Akademii wydanych
zostało 120 certyfikatów, a w II edycji aż 159!

Dzięki projektowi Kuźnia Kadr 3 mieliśmy możliwość ściślejszej współpracy zarówno z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego jak i studentami
Uczelni. Płatne staże czy też wykłady i seminaria prowadzone przez naszych
ekspertów umożliwiły nam poznanie potrzeb, posiadanych umiejętności oraz
potencjału studentów jak i absolwentów wchodzących na rynek pracy. Ta
poszerzona oferta Uniwersytetu Ekonomicznego pozwala także studentom
zweryfikować ich wyobrażenia dotyczące pracy oraz dobrze przygotowuje
do czekającej ich w przyszłości roli pracownika. Tak doskonały efekt nie byłby możliwy gdyby nie otwartość i elastyczność pracowników Uczelni. Liczymy na dalszą tak efektywną współpracę!
Aleksandra Kowal, Specjalista ds. Rekrutacji Euro Bank S.A.

Za każdym razem, na zakończenie cyklu wykładów otwartych Akademii Kuźni Kadr 3 prowadzone było badanie mające na celu poznanie opinii studentów o przydatności takiej formy przybliżania im rynku pracy, trafności dobieranych tematów oraz preferencji odnośnie tematów, jakich chcieliby posłuchać
w przyszłości.
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Za pośrednictwem ankiet papierowych oraz ankiet wypełnianych online udało się
poznać opinie 269 studentów i absolwentów. Zdecydowana większość (90,3%)
uczestników zadeklarowała chęć udziału w kolejnych wykładach organizowanych
w ramach Kuźni Kadr 3. Wysoko również (94,5% odpowiedzi Tak i Zdecydowanie
Tak) została oceniona organizacja Akademii Kuźni Kadr 3. Sama inicjatywa została oceniona przez 88,9% osób jako Dobra i Bardzo dobra.

Czy Pana/i zdaniem wykłady pogłębiły Pana/i wiedzę o specyfice pracy w różnych obszarach (branżach)?
Tak i Zdecydowanie Tak

Częściowo

Nie i Zdecydowanie Nie

2%

55%

43%

Rysunek 8. Pogłębienie wiedzy o specyfice pracy w branżach

Zdaniem większości (97,8%) uczestników, udział w wykładach pogłębił, przynajmniej częściowo, ich wiedzę o specyfice pracy w różnych obszarach i branżach
(por. rys. 8).

Opinie uczestników o Akademii Kuźni Kadr:
• Oby więcej takich inicjatyw: to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy poza tą, którą zdobywamy na „normalnych” kierunkowych zajęciach.
• Cenię to w organizacji Akademii Kuźni Kadr, iż umożliwiła nam ona spotkanie z osobami wykwalifikowanymi, którzy z danymi zagadnieniami
spotykają się codziennie i również od strony praktycznej pokazali nam
reprezentowane przez nich dziedziny.
• Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w wykładach.
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Powód uczestnictwa w wykładach otwartych
W zogniskowanych wywiadach grupowych najczęściej wskazywanym powodem
uczestnictwa w wykładach była chęć poznania jak najszerszego spectrum realiów
zawodowych, zorientowania się jak wygląda praca „od kuchni” w zależności
od branży, wielkości i specyfiki firmy lub instytucji a także zdobycie certyfikatu
Kuźni Kadr 3.
• Poznanie aspektów, których uczą nas na studiach od strony praktycznej. I też
zobaczenia jak jest naprawdę, bo nie zawsze to co nas uczą jest zgodne z tym,
co jest w rzeczywistości. Poznanie strony praktycznej. Omówienie tematów
przez doświadczone osoby.
• Jest okazja spotkać się i posłuchać osób, które mają jakieś doświadczenie w danej dziedzinie, jest szansa zadania pytań i uzyskania odpowiedzi. Nie wszystkie
odpowiedzi można wyszukać w Internecie, czasem może pomóc tylko ktoś
z doświadczeniem.
• Samo to, że jest dokument, który potwierdza uczestnictwo w wykładach no
i to, że tematyka tych wykładów była ciekawa.

Wpływ udziału w Akademii Kuźni Kadr na przygotowanie
do wejścia na rynek pracy
Zdaniem większości uczestników Akademii Kuźni Kadr udział w wykładach miał
wpływ na przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz określenie ścieżki kariery. Głównie ze względu na zobrazowanie realiów sytuacji zawodowej w danym
miejscu pracy czy branży. Niektórzy uczestnicy wykorzystywali z powodzeniem
wiedzę zdobytą na wykładach np. podczas rozmów kwalifikacyjnych lub podczas
wykonywania bieżących zadań w miejscu zatrudnienia.
• Prowadzący przybliżyli nam jak wygląda praca w określonych firmach, ale to
i tak zależy czy pójdziemy do tych firm czy nie i wtedy okaże się, czy nam się
dana wiedza przydała.
• Każdy wykład był inny, może sobie wybrać, na podstawie wykładów wiedzieć
co go interesuje, a co nie.
• Tematy były różnorodne więc pokazały, że możemy podążać różnorodnymi
ścieżkami. Coś mogło się spodobać komuś a coś nie.
• Ja po sobie patrzę, że udało mi się w między czasie zdobyć pracę w kadrach.
Pierwszy wykład Kuźni Kadr 3 dotyczył działalności kadr i to było też pomocne, pierwszy wykład, który przydał mi się w 100%.
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3.6 SEMINARIA Z PRAKTYKAMI BIZNESU
Seminarium to forma rozwijania kompetencji studentów, które w danym czasie
są kluczowe na rynku pracy, poprzez udział w 12-godzinnym warsztacie prowadzonym przez praktyka biznesu. Tematy uznawane za ważne i identyfikowane
jako luka kompetencyjna wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu proponowali pracodawcy. Seminaria kierowane były do
studentów wszystkich lat, stopni i wydziałów Uczelni.
SEMINARIA Z PRAKTYKAMI BIZNESU W LICZBACH
Liczba seminariów

41

Liczba godzin seminariów

492

Liczba uczestników

580

W miarę pogłębiania współpracy i realizacji kolejnych edycji obserwowaliśmy
coraz większe uszczegółowianie proponowanych przez pracodawców i wybieranych przez studentów tematów seminariów. Dla studentów seminaria były szansą
na zapoznanie się z procesami i rozwiązaniami realizowanymi w firmach i instytucjach, a dla pracodawców poznaniem poziomu wiedzy i przygotowania do pracy
studentów – swoich przyszłych pracowników.
Kuźnia Kadr jest doskonałą formą współpracy ze studentami, która pozwala
na zapoznanie ich z praktycznymi narzędziami na rynku pracy. Dla naszej
firmy jest to również możliwość lepszego zrozumienia oczekiwań studentów
względem pracodawcy i w odpowiedni sposób przygotowania naszej oferty
w przyszłości. Jak co roku Program Kuźni Kadr jest doskonale zarządzany
zarówno pod względem administracyjno-logistycznym, jak i merytorycznym.
Dlatego też nasi trenerzy i specjaliści tak chętnie brali w nim udział: w 2012 r.
7 trenerów dostarczyło łącznie 40 godzin wykładowych i szkoleniowych dla
ponad 450 studentów w ramach działań Kuźni Kadr 3.
Małgorzata Dziubka-Wojciechowska,
Specjalista Knowledge Management
Hewlett-Packard Global e-Business Operations Sp. z o.o.
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Podatek
od towarów
i usług VAT

Proces rekrutacji
we współczesnym
przedsiębiorstwie

Jak się dobrze
sprzedać,
czyli media relations
w praktyce

Jak prowadzić
projekty czyli
od prostych
koordynacji
do pełnego
zarządzania

Zarządzanie
innowacjami,
pozyskiwanie funduszy
i prowadzenie
projektów
z Unii Europejskiej

Rysunek 9. Wybrane tematy seminariów z praktykami biznesu

Każdorazowo po zakończeniu seminarium, uczestnicy proszeni byli o to by ocenić
jego jakość oraz przydatność w rozwoju zawodowym młodych osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Swoimi opiniami podzieliło się 365 osób,
w formie ankiet papierowych, pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych.

Projekt Kuźnia Kadr 3 oceniam bardzo pozytywnie. Możliwość podzielenia
się ze studentami swoją wiedzą na seminariach jest ciekawą formą kontaktu
ze studentami, którzy otrzymują profesjonalne szkolenie, często kierowane
w firmach do kadry menedżerskiej.
Justyna Miazek, Menedżer ds. Rekrutacji
i Dostosowania Personalnego, FagorMastercook S.A.

Zdjęcie 4. Studenci podczas seminarium z praktykami biznesu. Fot.: Materiały własne DOPR
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Niemal wszyscy (95,9%) uczestnicy chcieliby ponownie wziąć udział w seminariach z praktykami biznesu.

100%

95%

93%

92%

92%

85%

Przedstawienie
tematyki w sposób
zrozumiały

Interesująca
tematyka

Wykorzystanie
czasu szkolenia
z pożytkiem

Satysfakcja
ze sposobu
prowadzenia
szkolenia

Wzrost
kompetencji

80%

60%

40%

20%

0%

Rysunek 10. Ocena seminariów z praktykami biznesu – odpowiedzi Tak i Zdecydowanie Tak

Zdaniem zdecydowanej większości uczestników przedstawione zagadnienia były
prezentowane w sposób zrozumiały (95,3%), tematyka była interesująca (92,9%),
czas seminariów był wykorzystany z pożytkiem (92,3%), sposób prowadzenia seminarium był satysfakcjonujący (92,3%), a udział w seminarium przyczynił się do
zwiększenia kompetencji w danym zakresie (85,5%).
Podczas wywiadów indywidualnych oraz grupowych uczestnicy zostali poproszeni o określenie w jakim stopniu, na skali 5-cio stopniowej (gdzie 1 oznacza stopień
najniższy a 5 stopień najwyższy) odczuli przyrost rozwijanych kompetencji. Deklarowany przyrost rozwijanych kompetencji wyniósł aż 2,44 punktu.

Opinie uczestników o seminariach:
• Temat i sposób prowadzenia szkolenia były bardzo ciekawe, interesujące.
• Proszę o więcej szkoleń z praktykami, osobami,
które rzeczywiście zajmują się danym zagadnieniem na co dzień.
• Więcej tego typu szkoleń łączących praktykę z teorią prowadzonych
przez praktyków, podających przykłady praktyczne z życia.
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Powód uczestnictwa w seminariach z praktykami biznesu
Głównym powodem podjęcia decyzji o udziale w seminariach, wskazywanym
przez uczestników seminariów, była chęć poszerzenia wiedzy z danej dziedziny,
przede wszystkim od strony praktycznej, zwiększenie swojej konkurencyjności na
rynku pracy, jak również kontakt z osobą, która jest ekspertem w swojej dziedzinie.
• Wybrałam taką specjalizację i chciałam poznać jak controlling wygląda od strony praktycznej w przedsiębiorstwie.
• Seminaria – ściśle zdefiniowane kwalifikacje i kompetencje, żeby być atrakcyjnym na rynku pracy.
• Ciekawy temat. Możliwość kontaktu z osobą, która się tym zajmuje na co dzień.

Wpływ udziału w seminariach z praktykami biznesu na przygotowanie
do wejścia na rynek pracy
Uczestnicy podkreślali, iż udział w seminariach biznesu pomógł im w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. W głównej mierze ze względu na nabyte nowe,
praktyczne umiejętności, zbliżenie się do świata biznesu poprzez kontakt z ekspertami w swoich dziedzinach, jak również wzrost świadomości oczekiwań, które
płyną z rynku pracy.
• Teraz nawet załapałam się na płatne staże. Zauważyłam, że po seminarium na
przykład było mi łatwiej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Odczułam bezpośredni efekt seminarium.
• Te formy wsparcia są w stanie pomóc studentom w wejściu na rynek pracy, bardziej niż zajęcia. Bo nie tylko teoria jest ważna, ale też to co się dzieje w organizacji, jakie są rzeczywiste zadania i stanowiska. Zdobywamy nowe kontakty.
• Dostarczają wiedzy praktycznej, z książek czy na studiach dowiadujemy się
wiedzy teoretycznej. Tutaj jest też kontakt z praktykiem, a na uczelni są głównie teoretycy.
• Mogą pomóc. Im bardziej wykwalifikowany pracownik tym lepiej dla pracodawcy.
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3.7 PŁATNE STAŻE
Najefektywniejszą spośród metod uczenia się jest uczenie przez doświadczanie.
Podążając za tą ideą w ramach projektu Kuźnia Kadr 3 skierowano do studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ofertę płatnych
staży. Założenie projektu określało, że staż trwa 1 lub 3 miesiące i kierowany jest
do studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia oraz absolwentów do 6
miesięcy po zakończeniu studiów.
PŁATNE STAŻE W LICZBACH
Liczba zawartych umów stażowych

1987

Liczba staży 3-miesięcznych

1790

Staże były najbardziej popularną i poszukiwaną przez studentów formą wsparcia
w ich rozwoju, umożliwiały im poznanie realiów pracy zawodowej oraz zidentyfikowanie luk kompetencyjnych, nad którymi powinni jeszcze pracować. Ponadto,
staż stawał się dla wielu pierwszym i często jedynym doświadczeniem, jakim mogli pochwalić się poszukując pracy po skończeniu studiów.

Nasz Bank konsekwentnie od lat umożliwia zdolnym i zmotywowanym studentom/absolwentom na konfrontację wiedzy teoretycznej zdobytej podczas
studiów z praktyką. Stwarzamy szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w dobrze funkcjonującej organizacyjnie międzynarodowej korporacji.
Kuźnia Kadr 3 jest z pewnością wspaniałym impulsem do rozwoju zawodowego oraz poszerzenia horyzontów i perspektywy na przyszłość. Program
jest szansą dla młodych ludzi na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a nawet pracy! Jak pokazuje nasze doświadczenie to właśnie Ci studenci którzy dostrzegają szansę, którą oferuje uczelnia i z zaangażowaniem
przystępują do staży organizowanych przez Kuźnię Kadr.
Menadżerowie naszego banku chętnie zapraszają do współpracy studentów/
absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego. To zainteresowanie powoduje,
że z każdą edycją prowadzimy staże dla większej liczby chętnych.
Jagoda Podgórska,
Specjalista ds. Rekrutacji Credit Agricole Bank Polska S.A.
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Przygotowanie i realizacja programu staży odbywało się – z jednej strony – w bardzo bliskiej współpracy z pracodawcami, a z drugiej – przy stałym monitoringu realizacji programu stażu oraz wpływu stażu na rozwój kariery zawodowej. Proces
realizacji programu stażowego przedstawiony został na rysunku 11.
ETAP I

• zgłaszanie propozycji programów stażowych i
• wybór najlepszych przez Komisję Projektową

ETAP II

• zamieszczenie ofert na stronie projektu
• przeglądanie ofert przez studentów

ETAP III

• zgłaszanie się studentów do pracodawców
• proces rekrutacji stażystów realizowany przez pracodawców

ETAP IV

• wybór stażystów przez pracodawców
• dostarczanie dokumentów przez studentów do Biura Projektu

ETAP V

• weryfikacja listy stażystów
• przygotowanie umów trójstronnych

ETAP VI

• realizacja staży zgodnie z zatwierdzonymi programami
• comiesięczna weryfikacja postępów realizacji stażu

ETAP VII

• zakończenie działań stażowych
• ewaluacja końcowa i podsumowanie edycji, zalecenia do kolejnych edycji

Rysunek 11. Etapy realizacji płatnych staży w projekcie Kuźnia Kadr 3

W miarę realizacji kolejnych edycji staży postępowało coraz większe uszczegółowianie oferowanych programów stażowych i wzrastał nacisk na ich rzetelne
realizowanie po wszystkich zaangażowanych stronach: pracodawców, Uczelni
i samych stażystów. Korzyści ze zwiększenia jakości przebiegu staży są ogromne!

KORZYŚCI
DLA STAŻYSTÓW

KORZYŚCI
DLA UCZELNI

KORZYŚCI
DLA
PRACODAWCÓW

• szansa nabycia i rozwinięcia kompetencji
• poznanie rynku pracy jeszcze w czasie studiów
• weryfikacja planów rozwoju zawodowego
• możliwość podjęcia pracy po stażu
• włączenie elementów kształcenia praktycznego
• możliwość weryfikacji oferowanych programów nauczania pod względem
potrzeb pracodawców i realiów rynku pracy
• zwiększanie odsetka absolwentów zatrudnianych po zakończeniu studiów
przez partnerów projektu
• udział w budowaniu przyszłych kadr gospodarki
• szansa poznania i kształtowania swoich przyszłych pracowników
• budowanie wizerunku pracodawcy wspierającego rozwój osobisty
i zawodowy studentów

Rysunek 12. Korzyści z realizacji staży dla zaangażowanych stron
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Postępy w realizacji programów stażowych każdego z uczestników, jak również
uwagi pracodawców i stażystów umieszczane były w Dziennikach Stażu, które
były kanałem służącym do weryfikacji postępów założonych zadań. Dzienniki Stażu były dostarczane do Biura Projektu po zakończeniu każdego miesiąca trwania stażu. Osoby odpowiedzialne za obsługę realizacji płatnych staży były w stałym kontakcie zarówno ze stażystami, jak i ich opiekunami wyznaczonymi przez
pracodawców.

Rysunek 13. Dziennik Stażu

Studenci są kształceni na managerów, którymi z pewnością od razu po studiach nie będą. Bez etapu pośredniego, jakimi są staże, nie są w stanie gładko wślizgnąć się na rynek pracy i często kończy się to dużym niepowodzeniem. Staże organizowane przez Kuźnię Kadr sprawiają, że studenci zyskują
realną wiedzę. Staże są płatne dla studentów, a pracodawca weryfikowany
i kontrolowany z jego merytorycznej zawartości. W ten sposób Kuźnia Kadr
sprawiła, że staże rzeczywiście mają miejsce i są wartościowe.
Studenci trzeciego lub piątego roku są w stanie wypracować realny efekt.
Dostają wiele projektów o coraz większym stopniu zaawansowania, które samodzielnie pod okiem opiekuna realizują. Dodają do projektów nutkę nowego spojrzenia i kreatywności, ponieważ nikt na przykład nie rozumie nowych
mediów tak dobrze, jak młode pokolenia. Staże można traktować również
jako okres próbny prowadzący do zatrudnienia. ATM Grupa zatrudniła po stażu już czterech studentów. W trakcie tych trzech miesięcy stażu pracodawca
jest w stanie ocenić czy kompetencje studenta pasują do profilu firmy.
Martyna Korzelik, Marketing Internetowy ATM Grupa S.A.
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Płatne staże – z perspektywy studentów i absolwentów
Po zakończeniu działań związanych z programem stażu, studenci i absolwenci,
którzy skorzystali z tej formy wsparcia w projekcie proszeni byli o dokonanie oceny
oraz propozycji ewentualnych ulepszeń w formie ankiet papierowych, ankiet wypełnianych online i/lub wywiadów indywidualnych. Narzędzie służące ewaluacji
jakości realizowanych staży zostało zmodyfikowane z udziałem stażystów i pracodawców po drugiej edycji płatnych staży. Oceny staży z wykorzystaniem tego
narzędzia dokonało 1173 stażystów. Stażyści w przeważającej większości wypowiadali się bardzo pozytywnie o stażach, w których brali udział (tab. 2 i rys. 14-15).
W ogólnej ocenie stażu, znakomita większość studentów oceniała organizację
stażu jako Dobrą i Bardzo dobrą (84,7%). Podobnie wyglądała ocena zaangażowania opiekuna stażysty przydzielonego przez pracodawcę. W przypadku trzech
czwartych stażystów, zakres wykonywanych zadań uznany był za Interesujący
i Bardzo interesujący.
85%

84%

73%

Jak ocenia Pan/Pani
organizację stażu przez
pracodawcę?

Jak ocenia Pan/Pani
zaangażowanie
opiekuna stażu?

Na ile zadania
wykonywane na stażu
były interesujące?

Tabela 2. Ogólna ocena odbytego stażu

Większość stażystów uważa również, iż staż odbywał się zgodnie z przedstawionym przez pracodawcę programem. Należy tutaj wskazać, że zmiany działań
w stosunku do zgłoszonego programu miały miejsce często w sytuacjach, gdy po
rozpoczęciu stażu okazywało się, że jego zakres nie odpowiada predyspozycjom
stażysty lub gdy udało się zidentyfikować obszar bardziej odpowiadający jej/jego
kompetencjom. Zmiany dokonywane były przy udziale osób zaangażowanych
w realizację staży z ramienia Uczelni.

31

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

Czy staż odbywał się zgodnie z przedstawionym przez pracodawcę programem?
Tak

Częściowo

Nie

2%
23%
75%

Rysunek 14. Czy staż odbywał się zgodnie z przedstawionym przez pracodawcę programem?

Wyniki badania pokazują, iż odbyty staż spełnił, przynajmniej częściowo, oczekiwania 96,1% stażystów. Pozwala to wnioskować, że większość stażystów, czyli
studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ma wyobrażenie o funkcjonowaniu rynku pracy oraz różnych podmiotów na nim funkcjonujących zbliżone do rzeczywistego.

Czy staż spełnił Pana/Pani oczekiwania?
Tak

Częściowo

Nie

4%
27%
69%

Rysunek 15. Czy staż spełnił Pana/Pani oczekiwania?

Większość stażystów deklarowała gotowość podjęcia pracy w miejscu, w którym
odbywali staż, co więcej większość z nich widzi, przynajmniej częściowo, możliwość otrzymania tam zatrudnienia (por. rys. 16 i 17). Niezwykle ważną kwestią
jest określenie tego, jaki rezultat stażu należy uważać za sukces. Z perspektywy
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głównego celu projektu, jakim było lepsze przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, zarówno możliwość pozytywnej jak i negatywnej
weryfikacji wstępnie wybranej drogi zawodowej jest sukcesem. Student bowiem
albo może kontynuować obraną ścieżkę, albo jeszcze w czasie studiów skierować
swój rozwój w innym kierunku.
Czy chciał(a)by Pan/Pani otrzymać zatrudnienie w miejscu odbywania stażu?
Tak

Częściowo

Nie

13%
25%

62%

Rysunek 16. Czy chciał(a)by Pan/Pani otrzymać zatrudnienie w miejscu odbywania stażu?

Czy widzi Pan/Pani realną możliwość kontynuowania współpracy z pracodawcą po zakończeniu stażu?
Tak

Częściowo

33%

Nie

39%
28%

Rysunek 17. Czy widzi Pan/Pani realną możliwość kontynuowania współpracy z pracodawcą po zakończeniu stażu?

Wpływ płatnych staży na status zawodowy uczestników tego działania
Jedną z form monitorowania efektów płatnych staży studenckich były ankiety wypełniane przez stażystów minimum 3 miesiące po odbyciu stażu. Badanie zostało
przeprowadzone po I oraz II edycji staży na próbie 439 stażystów.
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Wyniki badania pokazują, iż odbycie stażu wpłynęło w sposób przynajmniej satysfakcjonujący na status zawodowy u większości stażystów (70,5%).
Aż 60,8% uczestników staży w chwili przeprowadzania badania miało zatrudnienie (w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), 23,2% kontynuowało
naukę a jedynie 16,0% posiadało status osoby bezrobotnej (por. rys. 18).
Czym obecnie się Pan/Pani zajmuje?
Pracuję

Kontynuuję naukę

Jestem bezrobotny

16%
23%

61%

Rysunek 18. Wpływ odbycia stażu na status zawodowy stażystów

Udział w stażu został bardzo wysoko oceniony przez jego uczestników ze względu na wpływ na przygotowanie do wejścia na rynek pracy, zdecydowana większość (82,7%) stażystów uznała, że staż spełnił, przynajmniej częściowo, ich oczekiwania w tym obszarze.
Znaczny wpływ płatnych staży na status zawodowy studentów i absolwentów
może zobrazować fakt nawiązania współpracy z pracodawcą, u którego odbywał
się staż, przez 4 na 10 stażystów.

Wpływ płatnych staży na rozwój kompetencji stażystów
Podczas ostatniej edycji płatnych staży studenckich przeprowadzono pilotażowe
badanie na próbie 227 stażystów oraz 86 opiekunów stażystów, które miało określić jak udział w płatnych stażach wpływa na rozwijanie kompetencji stażystów.
Pierwsza część badania została przeprowadzona w pierwszych 2-3 tygodniach
stażu, druga część na zakończenie stażu.
Ocenie na 5-cio stopniowej skali zostało poddanych 18 kompetencji, kluczowych
z punktu widzenia funkcjonowania w sytuacjach zawodowych. Kompetencje były
tutaj rozumiane jako predyspozycje w zakresie wiedzy merytorycznej, umiejętności oraz reprezentowanych postaw, które zapewniają zrealizowanie powierzonych
zadań na odpowiednim poziomie jakościowym.

34

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

Wyniki badania pokazały, iż stażyści w momencie rozpoczęcia stażu ocenili swoje
kompetencje wyżej niż ich opiekunowie (por. rys. 19). Jednocześnie obserwowany
przyrost poziomu kompetencji jest wyższy w przypadku tego zaobserwowanego
przez opiekunów stażystów – 8,5% (0,33 pkt.) w stosunku do 5% (0,21 pkt.) obserwowanego przyrostu poziomu kompetencji przez samych stażystów (por. rys.
20). Kompetencje, w których dostrzegany jest największy wzrost zarówno przez
stażystów jak i opiekunów staży to myślenie analityczne, zarządzanie projektem,
odporność na stres oraz kreatywność (por. tab. 5 i 6). Najniższy przyrost kompetencji został zaobserwowany dla kultury osobistej, ale też kompetencja ta została
oceniona najwyżej podczas oceny początkowej.
Ocena poziomu kompetencji – Płatne staże
Stażyści

Opiekunowie stażystów

3,95

Ocena na początku stażu

3,87
4,17

Ocena na koniec stażu

4,19

Rysunek 19. Ocena poziomu rozwoju wybranych kompetencji

Przyrost kompetencji – Płatne staże
Stażyści

Stażyści
Opiekunowie stażystów

Opiekunowie stażystów

0,21
0,33

Rysunek 20. Różnica w przyroście rozwijanych kompetencji w ocenie opiekunów stażystów i stażystów

Kompetencje oceniane najniżej w pomiarze początkowym przez stażystów oraz
opiekunów staży są w większości takie same (tab. 3 oraz tab. 4). Najniżej oceniane kompetencje to orientacja w biznesie oraz zarządzanie projektem.
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Tabela 3. Kompetencje ocenione najniżej przez opiekunów stażystów – obserwacja na początku stażu

Lp. Kompetencja

Ocena na początku stażu

Ocena na koniec stażu

Przyrost

3,8

9%

1

Orientacja w biznesie

3,5

2

Zarządzanie projektem

3,5

4,0

14%

3

Rozwiązywanie problemów

3,6

4,2

17%

4

Wiedza merytoryczna

3,6

3,9

7%

5

Kreatywność

3,6

4,0

11%

6

Zorientowanie na klienta

3,6

4,0

12%

7

Myślenie analityczne

3,7

4,2

13%

Tabela 4. Kompetencje ocenione najniżej przez stażystów – obserwacja na początku stażu

Lp. Kompetencja

Ocena na początku stażu

Ocena na koniec stażu

Przyrost

1

Wiedza merytoryczna

3,6

3,9

8%

2

Zarządzanie projektem

3,6

3,8

7%

3

Orientacja w biznesie

3,7

3,9

7%

4

Odporność na stres

3,7

3,9

6%

5

Zorientowanie na klienta

3,8

3,9

4%

6

Myślenie analityczne

3,8

4,2

10%

7

Kreatywność

3,8

4,1

6%

W ocenie opiekunów stażystów kompetencjami, które w największym stopniu
były rozwijane dzięki udziałowi w stażach były rozwiązywanie problemów, myślenie analityczne oraz zarządzanie projektem.
Tabela 5. Ocena opiekunów stażystów – lista 10 kompetencji rozwijanych w największym stopniu dzięki stażom

Lp. Kompetencja

Ocena na początku stażu

Ocena na koniec stażu

Przyrost

1

Rozwiązywanie problemów

3,6

4,2

17%

2

Myślenie analityczne

3,7

4,2

13%

3

Zarządzanie projektem

3,5

4,0

14%

4

Zorientowanie na klienta

3,6

4,0

12%

5

Odporność na stres

3,7

4,2

11%

6

Kreatywność

3,6

4,0

11%

7

Przygotowanie raportów,
dokumentacji

3,9

4,2

10%

8

Umiejętności organizacyjne

3,9

4,2

9%

9

Dążenie do rezultatów

3,9

4,2

9%

4,1

4,5

8%

10 Praca zespołowa
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Tabela 6. Ocena stażystów – lista 10 kompetencji rozwijanych w największym stopniu dzięki stażom.

Lp. Kompetencja

Ocena na początku stażu

Ocena na koniec stażu

Przyrost

1

Myślenie analityczne

3,8

4,2

10%

2

Wiedza merytoryczna

3,6

3,9

8%

3

Przygotowanie raportów,
dokumentacji

3,9

4,1

7%

4

Praca zespołowa

4,1

4,3

6%

5

Umiejętności organizacyjne

4,2

4,4

6%

6

Orientacja w biznesie

3,7

3,9

7%

7

Kreatywność

3,8

4,1

6%

8

Zarządzanie projektem

3,6

3,8

7%

9

Zdolności komunikacyjne

4,0

4,2

6%

3,7

3,9

6%

10 Radzenie sobie ze stresem

Stażyści natomiast uznali, że w największym stopniu rozwinęli swoje kompetencje
związane z myśleniem analitycznym, podnieśli poziom wiedzy merytorycznej niezbędnej na danym stanowisku oraz kompetencje związane z przygotowywaniem
raportów i dokumentacji.

Gala Pracodawców
Ocena realizacji staży służyła nie tylko do ewaluacji jakości działań prowadzonych
w projekcie, ale także do tego, aby wybrać i nagrodzić najlepszych pracodawców
oferujących staże studentom i absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Pod koniec każdego roku realizacji działań projektowych dokonywano podsumowania i certyfikacji pracodawców.
Nagrody dla najlepiej ocenionych pracodawców wręczane były podczas dorocznej Gali Pracodawców. W ramach projektu odbyły się trzy Gale Pracodawców
(w 2010, 2011 i 2012 roku). Podczas każdej z nich pracodawcy byli wyróżniani
w trzech kategoriach, a trzech najlepszych otrzymywało z rąk Władz Uczelni oraz
Menedżer Projektu nagrodę w postaci statuetki Płomienia Kuźni Kadr.
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Udział w Gali Pracodawców był formą:
• docenienia zaangażowania
pracodawców,
• promocji pracodawców godnych
polecenia wśród studentów,
• budowania współpracy
w kształceniu obecnych studentów
a przyszłych pracowników.
Zdjęcie 5. Płomienie Kuźni Kadr 3. Fot.: Adam Rudnicki

Najciekawszy
program stażu

Najlepiej oceniony przez
studenta pracodawca

Pracodawca zapewniający
staż największej liczbie osób

• Bank Zachodni WBK S.A.
• Cargill Polska Sp. z o.o.
• Urząd Skarbowy Wrocław
– Fabryczna

• Biuro Rachunkowe
INFOSYSTEM PHU
Czesława Kołodziej
• Credit Suisse Polska
Sp. z o.o.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne JELFA S.A

• Euro Bank Spółka Akcyjna
• Hewlett Packard – Global
e-Business Operations
Sp. z o.o.
• Kancelaria Finansowa
Credit Finance

Rysunek 21. Pracodawcy nagrodzeni Płomieniem Kuźni Kadr 3 w 2010 r.

Ocena realizacji staży
w przedsiębiorstwach

Ocena realizacji staży
w urzędach

Skuteczność
na rynku pracy

• Hewlett Packard – Global
e-Business Operations
Sp. z o.o.
• Euro Bank S.A.
• nFinity.pl Sp. z o.o.

• Urząd Skarbowy Wrocław
Stare Miasto
• Urząd Miejski Wrocławia
• Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

• Cargill (Polska) Sp. z o.o.
• Impel S.A.
• Hewlett Packard – Global
e-Business Operations
Sp. z o.o.

Rysunek 22. Pracodawcy nagrodzeni Płomieniem Kuźni Kadr 3 w 2011 r.

Najlepszy staż zorganizowany w instytucjach państwowych i urzędach

Najlepszy staż zorganizowany przez przedsiębiorstwa
z branż: finanse, media i HR

Najlepszy staż zorganizowany przez przedsiębiorstwa
z branż: produkcja, IT
i nieruchomości

• Dolnośląski Urząd Skarbowy
• Urząd Miasta Jelenia Góra
• Urząd Skarbowy
w Jeleniej Górze

• Euro Bank S.A.
• Hewlett Packard – Global
e-Business Operations
Sp. z o.o.
• Impel Accounting Sp. z o.o.

• Cargill (Polska) Sp. z o.o.
• Gant Development S.A.
• IBM GSDC Polska Sp. z o.o.

Rysunek 23. Pracodawcy nagrodzeni Płomieniem Kuźni Kadr 3 w 2012 r.
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Goście przybyli na Galę Pracodawców witani byli przez władze Uczelni oraz Menedżer Projektu, a osoby odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami dokonywały podsumowania wspólnych działań w ramach realizacji staży.

Zdjęcie 6. Pracodawcy nagrodzeni podczas Gali Pracodawców w 2012 r. Fot.: Agnieszka Majcher

Zdjęcie 7. Uczestnicy Gali Pracodawców 2011 r. Fot.: Adam Rudnicki

Gala Pracodawców każdorazowo oferowała sposobność do osobistego spotkania z pracodawcami, z którymi współpraca w większości realizowana była drogą
elektroniczną. Pracodawcy mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych
z realizacją staży przez inne podmioty działające na rynku. Gala Pracodawców
w ramach projektu Kuźnia Kadr 3 wpisała się już w jesienny kalendarz spotkań.
Organizujemy staże dla studentów od początku trwania projektu Kuźnia
Kadr 3. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uczelnią. Studenci
zdobywają u nas doświadczenie i wykorzystują wiedzę zdobytą na studiach.
Stanowią dużą pomoc dla naszych pracowników a niektórzy z nich zostają
u nas na dłużej. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Uczelnię a zwłaszcza w projekcie
Kuźnia Kadr.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
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3.8 TARGI PRACY
TARGI PRACY W LICZBACH
Liczba edycji Targów Pracy

4

Liczba pracodawców prezentujących swoją ofertę

128

Aby umożliwić studentom spotkanie z pracodawcami, którzy oferują największą
liczbę miejsc pracy studentom i absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, wiosną i jesienią organizowane były Targi Pracy. Firmy prezentowały
swoje oferty oraz oczekiwania wobec przyszłych pracowników na stanowiskach
oraz podczas prezentacji połączonych z dyskusjami tematycznymi. Targi Pracy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów. Wielu umożliwiły znalezienie zatrudnienia czy też podniesienie świadomości o aktualnej sytuacji na rynku
pracy, jak również pomogły w zaplanowaniu dalszego rozwoju z uwzględnieniem
oczekiwań stawianych kandydatom na wymarzonym przez siebie stanowisku.

Zdjęcie 8. Targi Pracy 2012 r. Fot.: Łukasz Przelaskowski

Zdjęcie 9. Targi Pracy 2011 r. Fot.: Łukasz Przelaskowski

40

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

3.9 SKARBOWOŚĆ
Dwuletnie studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość
o specjalności Skarbowość, prowadzone były na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia stanowiły formę podniesienia kwalifikacji zarówno osób zatrudnionych w służbach skarbowych jak i zainteresowanych tą szczególną dziedziną finansów.
NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA SKARBOWOŚĆ W LICZBACH
Liczba edycji studiów

3

Liczba studentów na specjalności

408

Zakres przedmiotowy studiów zapewniał pogłębienie wiedzy niezbędnej do efektywnego realizowania obowiązków służbowych. Program studiów obejmował
przede wszystkim zagadnienia dotyczące:
• polityki fiskalnej,
• organizacji zadań administracji skarbowej,
• zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
• problematyki wymiaru i poboru podatków pośrednich i bezpośrednich,
• metodyki prowadzenia kontroli podatkowej i skarbowej,
• postępowania egzekucyjnego oraz prawa karnego skarbowego.
Istotne uzupełnienie programu stanowiły zagadnienia związane z polityką podatkową przedsiębiorstw, prawem gospodarczym oraz cywilnym, prowadzeniem
ksiąg podatkowych (w tym w szczególności ksiąg rachunkowych), jak też doradztwem podatkowym – co miało pozwolić pracownikom administracji skarbowej poznać specyfikę działalności gospodarczej podatników oraz nurtujące ich problemy.

Zdjęcie 10. Rozdanie indeksów podczas inauguracji studiów. Fot.: Materiały własne DOPR
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Kierunek studiów Skarbowość powstał przy współpracy z przedstawicielami służb
skarbowych i był kierunkiem dedykowanym, mającym odpowiedzieć na luki kompetencyjne zidentyfikowane wśród pracowników tej branży. Ocena specjalności
dokonana została więc zarówno przez osoby, które uczestniczyły w studiach jak
i Naczelników Urzędów Skarbowych, którzy mogli zaobserwować przyrost kompetencji wśród swoich pracowników uczęszczających na te studia.
W celu oceny studiów przez Naczelników Urzędów Skarbowych, Izby Skarbowej
oraz Izby Celnej, zorganizowane zostały spotkania panelowe. Swoimi opiniami
podzieliło się łącznie 20 Naczelników Instytucji Sektora Skarbowego. W ich opinii
specjalność została oceniona dobrze pod kątem przygotowania i ujednolicenia
wykształcenia pracowników urzędów – zwłaszcza tych nieposiadających wykształcenia ekonomicznego. Studia zostały uznane za dobrą formę dostarczania
ogólnej wiedzy ekonomicznej i finansowej dla pracowników sektora skarbowego.

Zdjęcie 11. Spotkanie naczelników Urzędu Skarbowego. Fot.: Materiały własne DOPR

O ocenę poproszeni zostali także studenci. Aby nie zaburzać wyników ankiet
ewaluacyjnych uczestnicy byli proszeni o ocenę dopiero po zakończeniu studiów
i obronie prac magisterskich. Skarbowość była formą wsparcia realizowaną do
samego końca trwania projektu. Na potrzeby niniejszego podsumowanie skorzystano z opinii 159 studentów I i II edycji studiów. Ewaluacja przeprowadzona została w formie ankiet papierowych oraz wywiadów indywidualnych i grupowych.
Studenci ocenili wysoko zarówno ogólną organizację studiów przez Kuźnię
Kadr (94,3%), jak również przydatność (82,4%) i atrakcyjność tematyki studiów
(78,0%) – rys. 24-26.

42

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

100%

99%

96%

94%

94%

Obsługa Pana/i osoby
w dziekanacie

Komunikacja
i czytelność zasad

Ogólna organizacja
studiów

Dostępność usług
wspierających studia

80%
60%
40%
20%
0%

Rysunek 24. Ogólna ocena studiów Skarbowość

Użyteczność / Praktyczność / Przydatność
Dobra i Bardzo dobra

Akceptowalna

Słaba i Bardzo słaba

5%

13%

82%

Rysunek 25. Ocena użyteczności, praktyczności i przydatności studiów Skarbowość

Atrakcyjność tematyki
Dobra i Bardzo dobra

16%

Akceptowalna

Słaba i Bardzo słaba

6%
78%

Rysunek 26. Ocena atrakcyjności tematyki studiów Skarbowość
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Biorąc pod uwagę fakt, że osobami uczestniczącymi w studiach Skarbowości były
te już pracujące w branży i znakomicie znające jej specyfikę, zarówno przydatność jak i atrakcyjność realizowanej tematyki oceniona została na bardzo wysokim
poziomie.
Opinie uczestników o studiach Skarbowość:
• Jestem bardzo zadowolona ze studiów.
• Jestem zadowolona z tych studiów, rozszerzyły moją dotychczasową
wiedzę oraz poznałam przyjaznych i wspaniałych wykładowców.

W wywiadach indywidualnych i grupowych, większość uczestników wypowiadała się bardzo pozytywnie na temat przydatności studiów w pracy zawodowej.
• Bardzo się przydały – pracujemy w Urzędzie Skarbowym i nam przykłady praktyczne bardzo się przydały.
• Tak, w każdym zakresie, przede wszystkim podatkowo, ale tak naprawdę
wszystko, prawo gospodarcze, zdecydowanie rachunkowość.
• Wszystko praktycznie.
Również tematyka studiów spotkała się z bardzo przychylnymi opiniami:
• Tematyka bardzo atrakcyjna. Poszerzenie wiedzy, którą mieliśmy, ale również
nowe informacje, których nie posiadałyśmy. Zdarzało się, że dziewczyny zmieniały działy, dzięki tym studiom, bo dowiadywały się czegoś nowego, pasowało im to i przechodziły do innego działu.
• Dla mnie to było poszerzenie i uzupełnienie wiedzy zawodowej, bo skończyłam zupełnie inne studia i studia na Skarbowości pozwoliły mi na uzupełnienie
wiedzy.
Bardzo dobrze oceniona została również praca Biura Projektu oraz dziekanatów
– przede wszystkim terminowa organizacja oraz sprawny przepływ informacji.
• Pani Maria to jest skarb, ale również ta poprzednia pani, która się nami zajmowała była bardzo fajna.
• Bo w dziekanatach nie ma takich ludzi, miła, serdeczna, pomaga ludziom
w każdym zakresie czy to powiadamia o zmianach terminu zajęć, pomaga z dokumentacją, wpisami itd. Jak ludziom opowiadam o Pani Marii to mi
nie wierzą.
• Organizacja bardzo dobra.
• Poleciłabym dalej te studia. Wszystkim w urzędzie, którzy tam pracują a nie
mają wykształcenia kierunkowego. Ale też każdemu, bo zdobywa się zdecydowanie wiedzę praktyczną.
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• Z perspektywy czasu oceniamy bardzo pozytywnie i na pewno zdecydowałyby
się ponownie na takie studia.
Fakt dofinansowania studiów ze środków EFS wymieniany był często jako czynnik
o bardzo istotnym znaczeniu przy podejmowaniu decyzji o wyborze studiów.

4. Podsumowanie projektu Kuźnia Kadr 3
4.1 KUŹNIA KADR 3 W OCZACH PRACODAWCÓW
W połowie 2012 roku, gdy zrealizowana została piąta z sześciu edycji staży (ponad 1800 staży), zakończone były wszystkie seminaria z praktykami biznesu
i trwały przygotowania do ostatniej Akademii Kuźni Kadr – wykładów otwartych praktyków biznesu, przeprowadzone zostało badanie pracodawców na temat stażystów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Raport z badania
opracowany został przez jednego z pracodawców, Pana Dominika Malca (ManpowerGroup Sp. z o.o.).

Studenci, którzy uczestniczą w Programach stażowych Kuźni Kadr są żądni
doświadczenia, a więc żądni mądrości, tej życiowej i biznesowej. Programy
przybliżają im realia prawdziwego biznesu, pozwalają realizować zadania, za
które odpowiadają przełożeni stażystów, a często i oni sami. Dają możliwość
uczestniczenia w codziennych sukcesach i porażkach.
Programy stażowe Kuźni Kadr są w efekcie dobrą próbą przed podjęciem
przez stażystę zobowiązania stałej współpracy z jego przyszłym pracodawcą. Program Kuźnia Kadr 3 potwierdził, że wielu studentów jest wartych
zainwestowania w ich dalszy rozwój – część z nich znalazła zatrudnienie w
obszarach, których dotyczył staż. W dużej mierze przyczyniło się do tego
zaangażowanie pracodawcy, ale potwierdza to również, że studenci dobrze
wiedzą, co chcą osiągnąć i jak ma wyglądać ich ścieżka kariery. Programy
stażowe Kuźnia Kadr, zwiększają szanse realizacji tych ścieżek.
Agnieszka Komorowska,
Dyrektor Działu Controllingu i Audytu Wewnętrznego
Gant Development S.A.
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W badaniu udział wzięło 103 opiekunów stażystów reprezentujących 69 pracodawców z Dolnego Śląska. Respondentami ankiety były osoby, które bezpośrednio pracowały ze stażystami w ramach programu Płatnych Staży projektu Kuźnia
Kadr 3. Poza częścią poświęconą ocenie przygotowania i poziomu kompetencji
stażystów, pracodawcy zostali zapytani o to, czy znają różne formy współpracy
Uczelni z pracodawcami realizowane w ramach projektu Kuźnia Kadr 3 oraz jak
je oceniają. Respondenci, którzy zadeklarowali znajomość poszczególnych form
wsparcia studentów poproszeni zostali o ich ocenę.
OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W KUŹNI KADR 3
Ocena wpływu działań prowadzonych w Kuźni Kadr 3 w rozwijaniu kompetencji studentów
przez respondentów deklarujących znajomość określonych aktywności
Poziom oceny: w stopniu...
Działanie

Liczba
ocen

Średnia
ocen

7

22

4,05

6

5

14

4,07

4

19

7

32

3,97

10

36

51

98

4,40

nie ma
wpływu
(0)

bardzo
niskim
(1)

niskim

średnim wysokim

(2)

(3)

(4)

bardzo
wysokim
(5)

Wykłady otwarte
praktyków biznesu

0

0

1

4

10

Seminaria z praktykami
biznesu

0

0

1

2

Szkolenia
dla studentów

0

0

2

Płatne staże

0

0

1

Tabela 7. Malec D., Badanie opinii pracodawców na temat stażystów Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, 2012

Większość respondentów oceniło wpływ form rozwijania kompetencji studentów
oferowanych w projekcie Kuźnia Kadr 3 wysoko lub bardzo wysoko. Zdecydowanie najwyżej oceniane są płatne staże. Wykłady otwarte praktyków biznesu
oraz seminaria z praktykami biznesu oceniane są na porównywalnym poziomie,
a szkolenia dla studentów relatywnie najniżej – choć nadal jako działanie istotnie
wpływające na rozwijanie kompetencji studentów w stopniu wysokim.
Ocena poszczególnych działań pozwala wnioskować, że pracodawcy za najbardziej skuteczne uznają rozwijanie kompetencji zawodowych studentów przez
praktyczną naukę na stanowisku pracy. Wysoko oceniane są także formy rozwijania kompetencji w formie teoretycznej (wykłady i seminaria), jednak w sytuacjach,
gdzie transfer wiedzy odbywa się od praktyków biznesu. Można wnioskować,
że w przyszłości należy szczególny nacisk położyć na współpracę uczelni z pracodawcami w rozwijaniu kompetencji zawodowych studentów poszukiwanych
i najwyżej ocenianych w procesach rekrutacyjnych.
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Program Kuźnia Kadr 3 pomaga w pierwszych krokach Studentów na rynku
pracy – jest dobrą koncepcją na weryfikację planów zawodowych. Uważam,
że jest przydatny przy podejmowaniu decyzji w dalszych etapach kariery zawodowej Studentów.
Jako opiekun stażystów uważam, że Program Kuźnia Kadr 3 jest bardzo
praktyczny i ważny dla pracodawców – z uwagi na bezpośredni kontakt ze
studentami i na możliwość weryfikacji metod nauczania przydatnych w naszym zawodzie.
Dorota Mikielewicz, Główna Księgowa, Finanse CRV

Wielu studentów oraz absolwentów biorących udział w programie stażowym Kuźni Kadr 3 rozpoczęło karierę zawodową w naszej firmie. Oferty
stażowe HP cieszą się również niesłabnącym zainteresowaniem w ramach
kolejnych edycji Kuźni Kadr. W 2012 roku staż w naszej firmie odbyło ponad
50 osób w kilkunastu działach.
Dzięki takim inicjatywom jak Kuźnia Kadr studenci i absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość zapoznania się z firmą HP, z procesami
jakimi się zajmujemy oraz tym, jakie są poszukiwanie przez nas kwalifikacje
i kompetencje. 3 miesiące stażu to świetna okazja dla młodych ludzi na zebranie pierwszych doświadczeń zawodowych, zweryfikowanie swoich umiejętności w realnych sytuacjach biznesowych i w konsekwencji zwiększenie
swoich szans na rynku pracy po zakończeniu stażu.
Paula Michałowska, Koordynatorka Programu Staży
Hewlett-Packard Global e-Business Operations Sp. z o.o.

Pośród szeregu wniosków sformułowanych dzięki zrealizowanemu badaniu można odnaleźć także następujące:
• Kluczowych i najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji
i umiejętności nie da się wykształcić drogą formalnego, teoretycznego kształcenia studentów a jedynie przez nauczanie metodami praktycznymi, wymagającymi pracy twórczej oraz udziału praktyków biznesu osadzających poznawane teorie w rzeczywistych procesach gospodarczych.
• Przedstawiciele biznesu są chętni i gotowi do tego aby uczestniczyć w projektowaniu zmian w procesie kształcenia studentów a także w jego realizowaniu.
• Działania realizowane w ramach projektu Kuźnia Kadr 3 mające na celu rozwijanie kompetencji studentów oraz lepsze przygotowanie ich do wejścia na
rynek pracy są oceniane przez pracodawców wysoko lub bardzo wysoko. […]

47

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

Traktowane są one jako dobra praktyka, którą należy kontynuować, pogłębiać
i rozszerzać na coraz większą liczbę studentów.
• Realizacja programu płatnych staży przez ponad dwa lata trwania projektu
pozwoliła wyłonić grono pracodawców zapewniających wysoką jakość staży
i realnie wpływających na przyrost kompetencji młodych ludzi.

4.2 KUŹNIA KADR 3 W OCZACH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Na przełomie 2012 i 2013 roku przeprowadzone zostało badanie oceny wszystkich form wsparcia zrealizowanych w ramach projektu Kuźnia Kadr 3 wśród jego
beneficjentów. Badanie składało się z dwóch części – ilościowej oraz jakościowej.
W części ilościowej zrealizowanej poprzez ankietę online, udział wzięły 503 osoby. Część jakościowa została zrealizowana w formie indywidualnych wywiadów
pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych, w których w sumie
wzięło udział 110 osób.

Wyniki badania w liczbach
Wyniki badania pokazują iż zdecydowana większość uczestników (89,2%) jest
generalnie zadowolonych z udziału w projekcie Kuźnia Kadr 3 zbliżony odsetek
uczestników (83,1%) ocenia przydatność form wsparcia oferowanych przez Kuźnię Kadr 3 jako Wysoką i Bardzo wysoką. Zdecydowana większość uczestników
poleciłaby udział w projekcie Kuźnia Kadr 3 swoim znajomym (89,2%) (por. rys.
27-29).

48

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

Czy jest Pan/Pani generalnie zadowolony z udziału w projekcie Kuźnia Kadr 3?
Tak i Zdecydowanie Tak

Trudno powiedzieć

Nie i Zdecydowanie Nie

5%

6%

89%

Rysunek 27. Czy jest Pan/Pani generalnie zadowolony z udziału w projekcie Kuźnia Kadr 3?

Jak ocenia Pan/Pani przydatność form wsparcia oferowanych przez Kuźnię Kadr 3?
Wysoka i Bardzo wysoka

Trudno powiedzieć

Niska i Bardzo niska

3%

14%

83%

Rysunek 28. Jak ocenia Pan/Pani przydatność form wsparcia oferowanych przez Kuźnię Kadr 3?

Czy poleciłby Pan/Pani udział w projekcie Kuźnia Kadr 3 swoim znajomym?
Tak

Trudno powiedzieć

8%

Nie

2%

90%

Rysunek 29. Czy poleciłby Pan/Pani udział w projekcie Kuźnia Kadr 3 swoim znajomym?

49

Kuźnia Kadr 3 – od pomysłu do sukcesu!

Uczestnicy badania zostali również poproszeni o ocenę wpływu udziału w poszczególnych formach wsparcia oferowanych w projekcie Kuźnia Kadr 3 na ich
rozwój osobisty oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
Płatne staże uznane zostały przede wszystkim za działanie mające największy
wpływ na poznanie realiów pracy zawodowej. Osoby, które wzięły udział w płatnym stażu doceniły też jego rolę na przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz
poznanie własnych predyspozycji i zasobów.
Tabela 8. Aspekty rozwijane dzięki płatnym stażom

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

poznanie realiów pracy zawodowej

72%

przygotowanie do wejścia na rynek pracy

64%

poznanie własnych predyspozycji i zasobów

64%

Odpowiedzi studentów pokazały, że Career Coaching umożliwił większości poznanie własnych predyspozycji i zasobów, świadome pokierowanie własnym rozwojem i karierą oraz rozwój kluczowych kompetencji.
Tabela 9. Aspekty rozwijane dzięki Career Coaching

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

poznanie własnych predyspozycji i zasobów

88%

świadome kierowanie rozwojem i karierą

79%

rozwój kluczowych kompetencji, przydatnych
w pracy zawodowej

69%

Szkolenia pozwoliły większości studentom na zwiększenie specjalistycznej wiedzy
teoretycznej potrzebnej w pracy zawodowej a także rozwój kluczowych kompetencji oraz umiejętności praktycznych przydatnych w pracy zawodowej.

Tabela 10. Aspekty rozwijane dzięki szkoleniom

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

zwiększanie wiedzy teoretycznej z wybranego
obszaru, przydatnej w pracy zawodowej

63%

rozwój kluczowych kompetencji, przydatnych
w pracy zawodowej

60%

rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych
w pracy zawodowej

54%
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Podobnie do szkoleń ocenione zostały seminaria z praktykami biznesu. Zdaniem
studentów, pozwoliły one na rozwój kluczowych kompetencji oraz umiejętności
praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej. Zamiast jednak zwiększania wiedzy teoretycznej, wskazane tutaj zostało poznanie realiów rynku pracy, co wprost
odpowiada celowi założonemu przy planowaniu tego działania.
Tabela 11. Aspekty rozwijane dzięki seminariom z praktykami biznesu

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych
w pracy zawodowej

76%

poznanie realiów pracy zawodowej

71%

rozwój kluczowych kompetencji, przydatnych
w pracy zawodowej

71%

Analiza wyników pozwala twierdzić, że formy wsparcia, które były kierowane do
studentów miały charakter kompleksowy i uzupełniający się nawzajem. Dostrzegając te wzajemne zależności między różnymi działaniami, 20% uczestników form
wsparcia korzystało z więcej niż jednego działania.
Studia na specjalności Skarbowość, zdaniem uczestników, przede wszystkim
zwiększyły specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz podniosły konkurencyjność
absolwentów na rynku pracy.
Tabela 12. Aspekty rozwijane dzięki studiom Skarbowości

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

zwiększanie wiedzy teoretycznej z wybranego
obszaru, przydatnej w pracy zawodowej

83%

zwiększenie swojej konkurencyjności
na rynku pracy

73%

świadome kierowanie rozwojem i karierą

68%

Udział w wykładach prowadzonych przez praktyków biznesu w ramach Akademii Kuźni Kadr 3 umożliwił studentom podniesienie specjalistycznej wiedzy oraz
poznanie realiów pracy zawodowej. Wysłuchanie szeregu wykładów nie może
wpłynąć na przyrost kompetencji, jednak mogło podnieść poziom wiedzy i świadomości słuchaczy wykładów.
Tabela 13. Aspekty rozwijane dzięki Akademii Kuźni Kadr 3

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

zwiększanie wiedzy teoretycznej z wybranego
obszaru, przydatnej w pracy zawodowej

69%

poznanie realiów pracy zawodowej

61%
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Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, poza zwiększeniem wiedzy teoretycznej z danego obszaru u połowy zapytanych uczestników, wpłynął także na
rozwinięcie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce.
Tabela 14. Aspekty rozwijane dzięki zajęciom wyrównawczym

ASPEKT

% odpowiedzi wpływ Duży i Bardzo duży

zwiększanie wiedzy teoretycznej z wybranego
obszaru, przydatnej w pracy zawodowej
umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej w praktyce

49%
44%

Wynik zbliżony do 50% w przypadku studentów 1-go roku, można uznać za wynik wysoki, gdyż rozpoczynając studia nie wszyscy studenci mają jeszcze świadomość swoich potrzeb oraz efektów podejmowanych działań.

Opinia o Kuźni Kadr 3 wśród uczestników projektu
Kolejna część badania prowadzona była w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych i grupowych. Zapytani o ogólną opinię na temat Kuźni Kadr 3,
praktycznie wszyscy uczestnicy form wsparcia wypowiadali się bardzo pozytywnie o projekcie. Informacje o korzyściach płynących z udziału w działaniach są
przekazywane z ust do ust – wielu studentów pierwszych lat dowiaduje się o formach wsparcia oferowanych przez Kuźnię Kadr od swoich starszych kolegów.
Niejednokrotnie przekazują też informacje dalej, zachęcając znajomych z roku do
zapisania się na seminaria z praktykami biznesu czy Career Coaching. Niekiedy
studenci sugerowali, aby oferta Kuźni Kadr była bardziej rozreklamowana.
• Wśród moich znajomych – bardzo dobra. Wiem, że sporo moich znajomych
lubi Kuźnię Kadr na Facebook’u. Ci którzy brali udział w czymkolwiek organizowanym przez Kuźnię Kadr bardzo sobie chwalą, nie usłyszałam żadnej
negatywnej opinii.
• Nigdy nie spotkałem się z negatywną opinią. Może z tym, że czasami, jak ktoś
się nie orientuje na bieżąco, to może przegapić, albo odbić się o limit miejsc.
Powinno być więcej informacji i miejsc.
• Pozytywna, przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy, zarówno
przez staże jak i kursy SAP, praktyczne.
• O samych stażach słychać wszędzie. Świadczy to o tym, że Kuźnia Kadr jest
popularna wśród studentów i że ma zdecydowanie dobra opinie.
• Kuźnia Kadr działa bardziej prężnie niż Uczelnia. Bardziej interesuje mnie to co
się dzieje w Kuźni Kadr niż na Uczelni. Na uczelni od czasu do czasu wykłady –
bardziej wyrywkowe. A jak się spojrzy na strony Kuźni Kadr, to się wie, że coś
się będzie działo.
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• Fajną rzeczą jest, że jest coś takiego jak Kuźnia Kadr i stara się wykraczać
poza ofertę jaką daje szkoła przez dostarczanie możliwości poznania praktyki
i sprawdzenia, jak to będzie po skończeniu studiów. Na pewno warto uczestniczyć we wszystkim, co oferuje Kuźnia.
• Bardzo dobra, to coś takiego dobrego, innowacyjnego. Przydatnego przede
wszystkim. Same dobre opinie.

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Uczestnicy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach Kuźni Kadr 3
widzą ich duży wpływ na przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wśród form
najczęściej wymienianych znalazły się: płatne staże, Career Coaching, seminaria
z praktykami biznesu, Akademia Kuźni Kadr 3. Uczestnicy wielokrotnie zwracali
uwagę na bezpośredni wpływ, jaki obserwowali – np. zatrudnienie u pracodawcy, u którego odbywali płatny staż czy też skuteczna rozmowa kwalifikacyjna po
cyklu spotkań Career Coaching. Często studenci, nawet nie uzyskawszy bezpośrednich korzyści, doceniali możliwość poszerzenia swojej wiedzy o rynku pracy
podczas wykładów otwartych.
• Wczoraj byłem na jednej z rozmów w firmie, gdzie oprócz CV mogłem wziąć
ze sobą certyfikaty i rekomendacje z firm, w których miałem staże. Wiem, że
to wywarło pozytywne wrażenie na pracodawcy, bo nie dość ze się uczę, to
jeszcze mam czas na dodatkowe aktywności.
• Nie wiem w czym bym się chciała rozwijać, cały czas szukam, stąd moje zainteresowanie Kuźnią Kadr. Próbuję wszystkiego.
• Płatne staże zdecydowanie najatrakcyjniejsze, ale ja chyba dobrze trafiłam. Bardzo dużo wyniosłam z tego stażu, bo chyba pracodawca też mnie nie oszczędzał. Na praktykach nie uzyskałam takiej wiedzy. Robiłam dużo więcej niż na
praktykach.
• Aby lepiej wejść na rynek pracy. Lepiej być postrzeganym przez pracodawcę
przyszłego. Teraz nawet załapałam się na płatne staże.
• Kształtowanie umiejętności miękkich przygotowuje do wejścia na rynek pracy.
Uświadomienie sobie posiadanych kompetencji. Przez te warsztaty i zmuszanie
do myślenia nad swoimi umiejętnościami, potem na rozmowie kwalifikacyjnej
wykorzystałam te umiejętności. O wiele lepiej mi się rozmawiało niż miałabym
rozmawiać np. pół roku wcześniej. Zdecydowanie było mi łatwiej.
• Najwięcej się mówi o stażach organizowanych przez Kuźnię Kadr, skupia się
na tym, bo dają możliwość dostania pracy. Na wykłady chodzą osoby, które są
tym zainteresowane i chcą się czegoś nowego dowiedzieć. Płatne staże to jest
szansa, żeby zostać zauważonym dostać lepszą pracę nawet w tym miejscu
gdzie odbył się staż.
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• Kuźnia Kadr przygotowuje lepiej niż wszystkie te zajęcia w szkole i jest szansą
dla nas aby złapać kontakty z pracodawcami przez wszystkie formy. I jest to
lepsze od wszystkich zajęć teoretycznych.
• Wiedza o tym środowisku, w którym Ci ludzie pracują, bo to mocno praktyczne rzeczy. I próbowałem przełożyć tę teorię, której my się już uczyliśmy na
studiach, na praktykę. Niektórych rzeczy, z wykładów nie można się nauczyć
na studiach.
• Zwiększają prawdopodobieństwo zatrudnienia przez jakąś firmę. Ze względu
na to, że Uczelnia pokrywa koszty. Również są to firmy sprawdzone przez
Uczelnie, więc student nie zostanie oszukany.
• Staże – w praktyce można wykorzystać umiejętności, poznać firmę. Zdobyć
punkty w CV, znajomości i jest szansa, żeby zdobyć pracę. Szkolenia – tematy
są na tyle ciekawe, że mogą rzeczywiście wpłynąć na rozwój umiejętności.
Są przeprowadzane przez praktyków biznesu. Te formy wsparcia mogą jak
najbardziej pomoc studentom w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
Te projekty po to są właśnie realizowane. Nie na każdej uczelni można tyle się
angażować. Może to jest gdzieś na uczelniach, ale nie na taką skalę jak u nas.

Pomoc w określeniu ścieżki kariery
Zdaniem uczestników, spośród form wsparcia z jakich mogli skorzystać dzięki
projektowi Kuźnia Kadr 3 największy wpływ na określanie ścieżki kariery ma Career Coaching, ze względu na pomoc w np.: poznaniu swoich predyspozycji czy
potrzeb, a także płatne staże, ponieważ pozwalają na zweryfikowanie wyobrażeń o pracy w wybranej firmie czy instytucji. Uczestnicy wspominali, iż nawet
sam udział w wykładach otwartych może ich nakierować na obszary, które im się
spodobają, bądź też pomóc w podjęciu decyzji, że dana ścieżka nie jest dla nich.
• Formy wsparcia mogą pomóc w określeniu ścieżki kariery. Jeśli poznajemy
nowe rzeczy, to możemy zdecydować w którym kierunku możemy się rozwijać. Ukierunkowanie na konkretną dziedzinę.
• Określenie ścieżki kariery – jeśli zapiszę się na kurs, to mogę sprawdzić czy coś
mi się podoba lub nie. Wytyczenie ścieżki, ale żeby odnaleźć ścieżkę to niekoniecznie. Pomogło w określeniu ścieżki kariery. Ukierunkowuję się w stronę
HR i pod tym kątem szukam propozycji jakie daje Kuźnia Kadr. Żeby rozwijać
swoje umiejętności i swoją wiedzę. Na początku studiów miałem inna drogę,
udział w tych rzeczach realizowanych przez Kuźnię Kadr na pewno pomógł
w określeniu mojej ścieżki kariery.
• Stwierdziłam, że moja ścieżka zawodowa nie była zbyt sprecyzowana i że to
jest czas, aby zdecydować się w końcu na coś. Muszę przyznać, że byłam bardzo zadowolona już nawet po pierwszym spotkaniu.
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• Korzystanie z form wsparcia bardzo mi pomogło. Chociażby te staże, bo dowiedziałam się, że nie chciałabym pracować w korporacji. Ta decyzja, że szukam mniejszej firmy, może wynikać z tego, że brałam udział w wykładach, bo
poznałam realia takiej pracy, chociażby przez to, że prelegenci o tym opowiadali. A ja miałam staż w małej firmie i takie rozwiązanie mi najbardziej pasuje.

Wiarygodność Kuźni Kadr 3
Uczestnicy deklarowali, że projekt Kuźnia Kadr 3 wzbudza pozytywne emocje
i kojarzony jest z wysoką jakością oraz wiarygodnością.
Zdaniem części uczestników form wsparcia posiadanie Certyfikatu Kuźni Kadr 3
może pomóc im w lepszym zaprezentowaniu się przyszłemu pracodawcy. Doceniają również pomoc – pośrednictwo Kuźni Kadr w procesie pozyskiwania staży,
jak również później opiekę w trakcie stażu.
• Pomoc z Kuźni, w dokumentach, nie trzeba samemu chodzić i szukać – wejście
na rynek pracy jest ułatwione.
• Szkolenia są dla nas, są za darmo i rozwijają nas w kierunku przyszłej pracy.
Przebywanie z ludźmi, którzy się na tym znają i możemy od nich czerpać. A na
koniec jest certyfikat, który możemy pokazać wszędzie. Certyfikat jest bardzo
znaczący.
• Dla mnie to jest takie gniazdko, bo to Uniwersytet kieruje nas tam gdzie powinniśmy iść. Z Uczelnią jest podpisana umowa, więc jest możliwość poznania
tego, co jest w pracy.
• W ogóle jeśli chodzi o działalność Kuźni Kadr, to jestem zaskoczona że tutaj
tak się prężnie to rozwija, bo byłam na dwóch innych uczelniach i nie było
mowy o tym, żeby organizować takie rzeczy dla studentów.
• Zawsze jest porządnie zrobione. Zawsze są maile i informacja.
• Mam nadzieję, że to będzie funkcjonować przynajmniej tak dobrze jak teraz.

5. Podsumowanie
Realizacja projektu pozwoliła na nawiązanie dialogu między uczelnią, studentami
oraz pracodawcami. Sukces Kuźni Kadr 3 przełożył się więc nie tylko na mierzalne wyniki opisane w niniejszym podsumowaniu, ale na urzeczywistnienie wizji
budowania gospodarki opartej na wiedzy. Realny przepływ informacji i zaufanie
między uczelnią a pracodawcami ma z kolei duży wpływ na przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy i ich świadomość potrzeby kształtowania własnej kariery zawodowej. Doświadczenia z realizacji projektu oraz wypracowane
dobre wzorce wdrażamy w kolejnych edycjach Kuźni.
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