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26 listopada 2015 roku w  ramach organi-
zowanej przez Wydział Zarządzania XVII 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Teoria 
i Praktyka” odbył się panel biznesowy B2B 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub 
Absolwentów Wydziału Zarządzania AGH 
oraz Stowarzyszenie Małych i  Średnich 
Przedsiębiorstw „Krak-Business” w  Krako-
wie, które w ubiegłym roku podpisało z wy-
działem umowę o  współpracę i  było part-
nerem przy organizacji tego wydarzenia. 
Współpartnerem był także Związek Lustra-
cyjny Spółdzielni Pracy w Krakowie.

Celem panelu było zaprezentowanie 
firm współpracujących z  wydziałem i  nale-
żących do Stowarzyszenia Klub Absolwen-
tów Wydziału Zarządzania, a także dyskusja 
ze studentami i  władzami wydziału doty-
cząca dalszej współpracy na płaszczyźnie 
nauka–biznes. Firmy współpracujące z wy-
działem reprezentowane przez zarządy 
lub właścicieli zaprezentowały swoje moż-
liwości biznesowe skierowane tak dla ab-
solwentów wydziału jak i  pracowników na-

ukowych w świetle komercjalizacji wyników 
prac naukowych. Przedstawiciele firm pod-
jęli się również odpowiedzi na liczne pyta-
nia studentów dotyczące ich przyszłości na 
rynku pracy.

Panel odbył się w  auli Wydziału Zarzą-
dzania i składał się z dwóch części.

Stowarzyszenie przedstawiło dwa pro-
gramy aktualnie oceniane w  NCBiR włas-
nego autorstwa dla absolwentów wydziału, 

Zarządzanie Przedsiębiorstwem.  
Teoria i Praktyka

Nowy projekt KIC – Added Value 
Manufacturing;

– prof. Marek Gzik (Dziekan Wydziału 
Inżynierii Biomedycznej PŚ) – Inżynieria 
biomedyczna – kierunek kształcenia na 
potrzeby zatrudnienia w jednostkach 
ochrony zdrowia;

– doc. Tomasz Saryusz-Wolski 
(Dyrektor Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego PŁ) – 
Problematyka kształcenia 
międzynarodowego.

Sesja plenarna IV 
prowadzący – prof. Bogdan Kruszyński 
(w zastępstwie sesję prowadził 
prof. Zbigniew Kołakowski, Prodziekan  
ds. Nauki PŁ)
– prof. Leszek Wojnar (Dziekan Wydziału 

Mechanicznego PK) – Wybrane 
problemy kształcenia inżynierów – czy 
ilość przechodzi w jakość?;

– prof. Tomasz Kubiak (Prodziekan 
Wydziału Mechanicznego PŁ) – 
Kształcenie na Wydziale Mechanicznym 
PŁ a potrzeby pracodawców;

– prof. Marian Szczerek (Zespół 
specjalistyczny do oceny czasopism 
naukowych) – Aktualne problemy 
parametryzacji czasopism (referat 
w zastępstwie wygłosił prof. Jarosław 
Sęp – Dziekan Wydziału Budowy 
Maszyn i Lotnictwa Politechniki 
Rzeszowskiej);

– Studenci WM PŁ – Prezentacja 
projektów studenckich (Solar Team 
i bolid benzynowy).

Po każdej sesji odbywały się dyskusje, któ-
re potwierdzały, że omawiane zagadnienia 
są bardzo istotne dla środowiska polskich 
mechaników. Szczególnie długa dyskusja 
podczas obrad konferencji dziekanów do-
tyczyła wystąpienia przedstawiciela Komi-
tetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. 
Błażeja Skoczenia dotyczącego planów 
oceny parametrycznej jednostek w  2017 
roku.

W trakcie obrad konferencji dzieka-
ni kolejny raz utrzymali swoje stanowisko 
w  sprawie wystąpienia do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian 

w ustawie dotyczącej warunków prowadze-
nia studiów na określonym kierunku i pozio-
mie kształcenia, które umożliwią prowadze-
nie na wybranych kierunkach technicznych 
jednolitych studiów magisterskich w syste-
mie „Y”.

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy 
konferencji wysłuchali i  obejrzeli zaprezen-
towane przez studentów Politechniki Łódz-
kiej z  międzywydziałowych kół naukowych 
osiągnięcia w  realizowanych projektach 
o zasięgu międzynarodowym.

W drugim dniu konferencji została zor-
ganizowana dla uczestników wycieczka do 
Kopalni Soli w Kłodawie.

W konferencji uczestniczyło 49 dzieka-
nów i prodziekanów wydziałów o profilu me-
chanicznym. Kolejna Konferencja Dzieka-
nów WM PUT odbędzie się w  maju 2016 
roku, organizatorem będzie Wydział Me-
chaniczny Politechniki Opolskiej, w roku ju-
bileuszu 50-lecia swojej działalności.

Bolesław Karwat 
Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych  
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dotyczące płatnych staży w  latach 2016– 
–2018. Najlepsi studenci ostatnich lat będą 
mieli szanse podnieść swoje kwalifikacje. 
Przewidywana ilość staży obejmie minimum 
30 proc. studentów.

Zastępca Dyrektora Narodowego Cen-
trum Nauki dr Tomasz Bzukała przedstawił 
możliwości finansowania wspólnych pro-
jektów ze środków NCN, a  kolejny prele-
gent zastępca Dyrektora Grodzkiego Urzę-
du Pracy w  Krakowie Waldemar Jakubas 
przedstawił perspektywy i  możliwości ryn-
ku pracy dla absolwentów wydziału w 2016 
roku.

W panelu uczestniczyło 17 polskich 
przedsiębiorstw. Część z  nich dokona-
ła krótkiej prezentacji profilu swojej dzia-
łalności oraz oczekiwań względem poten-
cjalnych kandydatów do pracy. Zostały 
sprecyzowane kluczowe umiejętności, naj-
ważniejsze z  punktu widzenia rynku pracy, 
a także na co absolwenci studiów wyższych 
powinni zwracać szczególną uwagę w pro-
cesie swojej edukacji.

Wystąpienia przedsiębiorców dały pod-
stawę do dyskusji. Studenci mieli możli-
wość zadawania pytań oraz rozmowy z po-
tencjalnymi pracodawcami. Najczęściej 
zadawane pytania dotoczyły: rekrutacji i se-
lekcji kandydatów do pracy, pisania doku-
mentów aplikacyjnych, możliwości odbycia 
staży, rozwoju pracowników w przedsiębior-
stwach, oceny pracowniczej, przebiegu roz-
mowy kwalifikacyjnej oraz najważniejszych 
kompetencji i  umiejętności, jakie powinien 
posiadać absolwent współczesnego glo-
balnego rynku pracy.

W drugiej części spotkania władze Wy-
działu Zarządzania: dr hab. inż. Piotr Łeb-
kowski – Dziekan WZ, dr hab. inż. Mariusz 
Kudełko, prof. AGH – Prodziekan ds. Na-

ukowych dr inż. Marek Dudek – Prodzie-
kan ds. Kształcenia wraz z  pracodawcami 
konsultowały programy kształcenia w  celu 
ich dopasowania do oczekiwań i wymagań 
współczesnego rynku pracy w  kontekście 
programu nauczania i oceniania studentów. 
Panel posłużył również dyskusji nad możli-
wościami prowadzenia wspólnych prac ba-
dawczych i naukowych.

Spotkanie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem studentów, naukowców oraz biz-
nesu, dlatego też zostanie na stałe wpi-
sane w  program corocznie organizowanej 
przez Wydział Zarządzania Konferencji Na-
ukowej „Zarządzanie Przedsiębiorstwem. 
Teoria i Praktyka”.

Już teraz zapraszamy na następne spo-
tkanie w przyszłym roku!

Wszelkich informacji na temat konferen-
cji oraz współorganizatora mogą Państwo 
znaleźć na stronie Stowarzyszania Klub Ab-
solwentów Wydziału Zarządzania AGH

www.klub.zarz.agh.edu.pl

Zapraszamy.

dr inż. Joanna Duda
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