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Szanowni Państwo, Dyrektorzy Instytutów/ Kierownicy Zakładów,
Miło mi jest poinformować Państwa, iŜ od stycznia br. nasza Uczelnia rozpoczęła realizację
dwóch projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty
„KLEKSS” oraz „KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły”
realizowane będą do października 2012 roku. W ramach projektów zrealizowanych zostanie 11
zadań, które swoim zasięgiem obejmą studentów i absolwentów, wykładowców oraz pracodawców
zainteresowanych zatrudnianiem naszych absolwentów.
Badania przeprowadzone wśród pracodawców regionu tarnowskiego w ramach projektu
„Edukacja Ustawiczna, Rozwój Osobowości – szansą na rynku pracy” wykazały jednoznacznie, iŜ
poziom przygotowania naszych absolwentów do praktycznej realizacji wiedzy uzyskanej na
studiach licencjackich czy inŜynierskich pozostawia wiele do Ŝyczenia. Poprzez realizację zadań
przewidzianych w projekcie KLEKSS BIS chcemy ten poziom zdecydowanie podwyŜszyć.
KLEKSS BIS to projekt, którego celem głównym jest dostosowanie kształcenia na poziomie
wyŜszym do potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez wdroŜenie wielopłaszczyznowego programu
rozwojowego uczelni.
Jedno z zadań przewidzianych w ramach realizacji powyŜszego celu zatytułowane zostało:
„Przyszłość młodych w naszych rękach”. Pod tym tytułem zawarto program zacieśniania
współpracy uczelni z pracodawcami. Jednym z elementów realizacji tego zadania jest udział
praktyków w procesie kształcenia. Przez praktyków rozumiem osoby, które pracują w
przedsiębiorstwach, instytucjach, zakładach pracy ściśle związanych z kierunkami kształcenia
realizowanymi w PWSZ w Tarnowie.
Projekt zakłada moŜliwość przeprowadzenia przez praktyka/pracodawcę wykładów na
kaŜdym prowadzonym w naszej Uczelni kierunku. Począwszy od semestru letniego 2008/2009
będzie moŜna zaplanować po 5 godzin dodatkowych zajęć na kaŜdym z kolejnych siedmiu
semestrów. To Państwo zadecydujecie, na którym roku studiów/etapie kształcenia takie zajęcia
będą najbardziej przydatne.
Wobec powyŜszego, zwracam się z propozycją opracowania Planów udziału
praktyków/pracodawców w procesie kształcenia, na prowadzonym przez Panią/Pana kierunku.
Plan powinien określać tematykę proponowanych wykładów, termin realizacji poszczególnych
zajęć, a takŜe informacje na temat praktyka/pracodawcy, którego planują Państwo zaangaŜować.
Plan ten proszę przekazać do Biura Karier i Projektów (budynek B, pok. 102, tel. 014 6316613,
e-mail: bkip@pwsztar.edu.pl) do dnia 27 lutego 2009 roku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
lub pytań proszę równieŜ kierować się pod wskazany numer telefonu.
Program „Przyszłość młodych w naszych rękach” jest tylko jednym z elementów projektu
„KLEKSS BIS”. O kolejnych zadaniach realizowanych w ramach obu projektów będą Państwo
sukcesywnie informowani oraz zapraszani do współpracy.
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Stanisław Komornicki
Rektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie

