Kuźnia kompetencji
Od 11.09.2017 r. rusza nabór do nowego projektu „Kuźnia kompetencji” finansowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji
informatycznych, zawodowych, przedsiębiorczości, językowych, komunikacyjnych oraz pracy w grupie
studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki. Uzyskiwanie tych kompetencji odbędzie się poprzez
udział w każdym z 3 zaplanowanych typów działań, realizowanych w porozumieniu z pracodawcami:
1. Zajęcia Warsztatowe (przykładowo: Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych; Design
Thinking; Menedżer projektów; Business Model Canvas; Wybrane aspekty programowania w
rzeczywistych systemach informatycznych, Praca projektowa w zespole interdyscyplinarnym i inne);
2. Certyfikowane Szkolenia (Przykładowo: Podstawowe oraz zaawansowane szkolenie zarządzania
projektami PMI; Oracle Database SQL; MS: 20483B/20486; szkolenia językowe – koszty niektórych
z tych szkoleń sięgają 4000 zł, a tutaj wystarczy tylko pilnie się uczyć, aby zdobyć certyfikat);
3. Prace Projektowe, które odbywać się będą bezpośrednio u pracodawców oraz we współpracy
z Uniwersytetem. Będziecie Państwo mogli dzięki temu nawiązać kontakty z przyszłymi
pracodawcami.
Udział w powyższych działaniach zapewni Państwu uzyskanie kompetencji oczekiwanych przez
pracodawców, a także zwiększy Państwa konkurencyjności na rynku pracy.
Projekt skierowany jest do studentów 3-go roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 2-go roku
studiów stacjonarnych II stopnia, kierunków: Matematyka oraz Informatyka. Do projektu na
najbliższy rok akademicki przyjętych zostanie 45 studentów. O zakwalifikowaniu będzie decydowała
średnia ocen z całego roku akademickiego 2016/2017, w przypadku osób o takiej samej średniej
będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat. Średnia ocen powinna być wyliczona przez
dziekanat.
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową – www.kuzniauwb.pl.
W razie pytań proszę się kontaktować z koordynatorem projektu na Wydziale Matematyki
i Informatyki dr Anną Rybak poprzez maila: kuznia_wmii@uwb.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
A ja (Anna Rybak) ze swojej strony chcę wyrazić szczerą radość z nadchodzącej ponownej współpracy
ze studentami naszego Wydziału w realizacji projektu (Ci, którzy pamiętają Czas na Staż wiedzą
o czym mowa – a tak przy okazji udział w projekcie Czas na Staż nie oznacza wykluczenia z projektu
Kuźnia Kompetencji).
Jednocześnie bardzo proszę o uważne przeczytanie opisu projektu dotyczącego naszego Wydziału
(link: http://www.uwb.edu.pl/kuznia-kompetencji-studentow-wydzialu-biologiczno-chemicznego-orazmatematyki-i-informatyki-o-projekcie), a zwłaszcza zasad rekrutacji zamieszczonych pod linkiem
http://www.uwb.edu.pl/rekrutacja-3113.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę pytać; zwykle odpowiadam na maile dosyć szybko.
Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do współpracy,
Anna Rybak

