Współpraca między biznesem, a edukacją
Edumixer 2022
20 października 2022 r.
Maciej Wnuk
Animator warsztatów
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Zadania Rady Sektorowej
•

Podejmowanie i realizowanie inicjatyw w obszarze edukacji

•

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych i komunikacyjnych Rady

•

Prowadzenie aktywności badawczej i analitycznej przez Radę

•

Opracowywanie rekomendacji Rady

Korzyści ze współpracy z Radami Sektorowymi
•
•
•
•
•
•
•
•

Podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników (doskonalenie umiejętności oraz rozwój).
Wykreowanie przestrzeni bezpośredniej wymiany doświadczeń między uczelniami i potencjalnymi pracodawcami z sektora IT,
telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo.
Wspólna praca przy tworzeniu ram programowych w zawodach związanych z informatyką, telekomunikacją oraz z obszarem
cyberbezpieczeństwa.
Pozyskanie i kształcenie nowych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym z naciskiem na kształtowanie
umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Działania wizerunkowe poprzez komunikację przez Rady Sektorowe opisanych dobrych praktyk.
Ustalenie wspólnych oczekiwań związanych z formą i zakresem współpracy.
Współpraca z instytucjami eksperckimi takimi jak Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskie Towarzystwo
Informatyczne.
Korzyści wizerunkowe – udział w konferencjach Rad, warsztatach.

Współpraca biznesu z edukacją
W projektach Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo) jednym z celów rady
to podejmowanie i realizowanie inicjatyw w obszarze edukacji.
Celem takiego porozumienia jest deklaracja współpracy nowej oraz aktualnej. Skupione jest ono na swobodnej wymianie wiedzy
i transferu doświadczeń w zakresie prowadzonych przez strony porozumienia działań, których celem będzie wzajemny rozwój i
lepsze dopasowanie do oczekiwań otoczenia zewnętrznego (w tym rynku pracy).
W szczególności, wspomniana deklaracja, dotyczy działań związanych z wykorzystaniem posiadanych kompetencji i ich dalszym
rozwojem, transferem doświadczeń praktycznych, wspólnym prowadzeniu projektów, którymi zainteresowane będą Strony
porozumienia, współdziałaniem w obszarze wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz wsparcia
w opiniowaniu rozwoju oferty edukacyjno-szkoleniowej i procesie monitorowania potrzeb rynku pracy.

Zakres porozumień sektorowych
1.

2.

3.

współpraca przy organizacji działań służących rozwojowi kompetencji
•
współpraca przy organizacji i prowadzeniu wykładów otwartych, spotkań
i seminariów tematycznych, konferencji naukowych i branżowych, paneli
dyskusyjnych, webinarów tematycznych
kształtowanie atrakcyjnej oferty edukacyjno-szkoleniowej
•
konsultacje i współpraca przy tworzeniu dobrze dopasowanych do oczekiwań rynku
kierunków i programów nauczania
•
prowadzenie wybranych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz
w szkołach
•
dzielenie się praktycznymi doświadczeniami biznesowymi ze studentami/uczniami
kreowanie miejsc pracy lepiej dostosowanych do oczekiwań pracowników
•
współpraca przy organizacji i prowadzeniu programu praktyk i staży
studenckich/uczniowskich oraz rekrutacji
•
możliwość lepszego poznania oczekiwań studentów/uczniów w zakresie wiedzy
i rozwoju
•
przestrzeń do organizacji działań mających na celu lepsze poznanie organizacji
i sposobu działania przyszłych pracodawców
•
współpraca w ramach targów pracy dla studentów/uczniów

4.

5.

6.

wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzonych obszarów
działalności
•
możliwość wzajemnego korzystania z wiedzy merytorycznej
Stron Porozumienia
konsultacje w ramach prowadzonych projektów i przedsięwzięć
•
współpraca przy prowadzeniu badań naukowych
•
współpraca przy prowadzeniu projektów B+R
inne obszary, wynikające z potrzeb i oczekiwań Stron opisane w
osobnych dokumentach.
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Współpraca merytoryczna
Współpraca merytoryczna dotyczy wspólnych działań między biznesem a edukacją, które mają na celu zwiększenie
wiedzy w zakresie najnowszych trendów na rynku pracy. Zwiększenie wiedzy nie powinno być skierowane do
uczniów i studentów, ale także do kadry nauczającej.
Obejmuje obszary:
•
•
•
•
•
•

Współtworzenie programów nauczania, podstaw programowych;
Praktyki dla studentów oraz uczniów;
Staże letnie dla uczniów i nauczycieli;
Szkolenia oraz edukacja kadry nauczającej;
Oddelegowanie specjalistów do prowadzenia zajęć w szkołach;
Mentoring dla uczniów/studentów.

Współpraca technologiczna
W celu rozwoju potrzebnych kompetencji w branży współpraca między biznesem a edukacją powinna także mieć
wymiar wsparcia technologicznego. Bez dostępu do nowych technologii rozwój kompetencji związanych z
technologiami zatrzyma się na poziomie przygotowania teoretycznego.
Obejmuje obszary:
• Wsparcie szkół i uczelni w dostępie do nowych technologii;
• Udostępnienie platform edukacyjnych z certyfikatami.

Współpraca projektowa
Współpraca projektowa dotyczy realizacji wspólnych projektów i ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy
uczniom i studentom. Taka współpraca otwiera możliwości długoterminowej współpracy między biznesem i
edukacją. Jednocześnie zaangażowanie nauczycieli, wykładowców, uczniów i studentów wspiera rozwój nowych
kompetencji.
Obejmuje obszary:
• Realizacja wspólnych projektów;
• Współpraca przy projektach badawczo-rozwojowych.

Współpraca wizerunkowa
Współpraca wizerunkowa dotyczy wspólnych przedsięwzięć między biznesem a edukacją. Kreuje ona także
pozytywny wizerunek przyszłego pracodawcy. Taka współpraca zachęca inne instytucje i przedsiębiorstwa do
współpracy.
Obejmuje obszary:
• Patronaty;
• Wspólne konferencje;
• Wykłady przeprowadzone przez ekspertów.

Przykładowe wystąpienia na wydarzeniach Rad Sektorowych

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: maciej.wnuk@piit.org.pl;
rada.telekomunikacja@pti.org.pl
www.radasektorowa.pl

