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Szanowni Pañstwo,
za nami I edycja Konkursu na Najlepszego Praktykodawcê Województwa Œl¹skiego,
maj¹cego na celu wy³onienie podmiotów organizuj¹cych praktyki i sta¿e o wysokim standardzie
i walorze edukacyjnym w województwie œl¹skim. To za spraw¹ tych podmiotów praktyki i sta¿e
przestaj¹ siê kojarzyæ z przys³owiowym „parzeniem kawy” i „kserowaniem dokumentów”,
a zaczynaj¹ stanowiæ element efektywnego startu w karierê m³odych ludzi.
Po zakoñczeniu tegorocznej edycji Konkursu przyszed³ czas na podsumowania i wnioski.
Podczas gali fina³owej odby³a siê debata pomiêdzy studentami, przedstawicielami œrodowiska
akademickiego i przedstawicielami œwiata biznesu na temat wzorcowych rozwi¹zañ w zakresie
organizacji praktyk i sta¿y. Jej efekty, w postaci postulatów i rekomendacji, przekazujê Pañstwu
do r¹k w niniejszym dokumencie.
Dziêkujemy Wspó³organizatorom i Partnerom Konkursu, a tak¿e cz³onkom Kapitu³y Konkursowej,
dziêki którym organizacja tego wydarzenia by³a mo¿liwa i zakoñczy³a siê sukcesem. Dziêkujemy
tak¿e studentom i przedstawicielom firm, które podzieli³y siê z nami „dobrymi praktykami”
w organizowaniu wysokiej jakoœci praktyk i sta¿y. Ju¿ dziœ zapraszamy Pañstwa do udzia³u
w II edycji Konkursu na Najlepszego Praktykodawcê Województwa Œl¹skiego.
Wierzê, ¿e promowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji praktyk i sta¿y, a tak¿e
prowadzenie sta³ego dialogu pomiêdzy ró¿nymi œrodowiskami gospodarczymi w województwie
œl¹skim przyczynia siê do budowania lepszej rzeczywistoœci gospodarczej regionu, kraju, Europy
i œwiata.

Koordynator Konkursu

DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY
W 2014 roku w województwie œl¹skim stopa bezrobocia wœród osób m³odych z wykszta³ceniem
wy¿szym wynios³a 14%. W opinii pracodawców przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³o –
niezmiennie – niedopasowanie kompetencji osób m³odych do potrzeb rynku pracy oraz brak
doœwiadczenia zawodowego. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e bariery te powinno zniwelowaæ
uczestnictwo studentów w obowi¹zkowych praktykach i nadobowi¹zkowych sta¿ach, jednak¿e
tak siê nie sta³o. Dlaczego?
Badania prowadzone w czerwcu 2014 roku przez Polskie Stowarzyszenie Zarz¹dzania Kadrami
w ramach kampanii „Sta¿. SprawdŸ, zanim pójdziesz” wykaza³y, ¿e po³owa spoœród studentów,
którzy wziêli udzia³ w minimum miesiêcznym programie praktyk lub sta¿y zajmowa³a siê zadaniami
o niskim walorze edukacyjnym (np. parzeniem kawy, kserowaniem i archiwizacj¹), wobec czego
nie rozwijali swoich kompetencji i nie uzyskiwali wartoœciowego doœwiadczenia zawodowego.
W efekcie, wiêkszoœæ z nich negatywnie oceni³a zarówno profesjonalizm procesu rekrutacji (70%),
jak i oferowan¹ wysokoœæ wynagrodzenia (60%), mo¿liwoœæ rozwoju (60%) czy perspektywê
dalszego zatrudnienia (60%). Ich skojarzenia z pojêciami „praktyka” i „sta¿” by³y nastêpuj¹ce:

641 - brak wynagrodzenia, praca za darmo, wyzysk
201 - parzenie kawy, ksero, archiwizacja dokumentów
121 - nieciekawe zadania, brak zadañ, nuda
59 - strata czasu, bezsens, bezu¿ytecznoœæ

Na zasadzie kontrastu studenci okreœlili wyznaczniki praktyk, w których chcieliby wzi¹æ udzia³.
Program takich praktyk/sta¿y charakteryzowa³yby: mo¿liwoœæ udzia³u w realnych projektach
i procesach (93%), precyzyjnie okreœlony zakres obowi¹zków (~85%), walory edukacyjne (~85%),
opieka mentora (~85%), mo¿liwoœæ udzia³u w szkoleniach (~85%), referencje wystawione po
ukoñczeniu praktyki (~85%), mo¿liwoœæ podjêcia sta³ej pracy po ukoñczeniu praktyki (~85%),
mo¿liwoœæ uzyskania wynagrodzenia (50%). Tak zorganizowany program budzi³by poni¿sze
skojarzenia studentów:

884 - doœwiadczenie
824 - nauka, rozwój, nabywanie nowych umiejêtnoœci
135 - mo¿liwoœæ sprawdzenia siê, wykorzystania wiedzy nabytej na studiach
128 - kontakty, nawi¹zanie nowych znajomoœci
118 - start kariery, przygotowanie do pracy, pierwsze kroki na rynku pracy
114 - perspektywy, mo¿liwoœci, szanse na przysz³oœæ

W województwie œl¹skim istnieje wiele firm, w których praktykanci nie parz¹ kawy i nie kseruj¹
dokumentów, lecz realizuj¹ samodzielne zadania, zdobywaj¹ doœwiadczenie i rozwijaj¹ swój
potencja³. Odszukanie ich i wypromowanie wœród studentów pragn¹cych odbyæ praktykê
o wysokiej jakoœci sta³o siê podwalin¹ organizacji konkursu na Najlepszego Praktykodawcê
Województwa Œl¹skiego.

MISJA KONKURSU
Konkurs na Najlepszego Praktykodawcê Województwa Œl¹skiego to
pierwsza inicjatywa w województwie œl¹skim, która ma na celu wy³onienie podmiotów organizuj¹cych praktyki i sta¿e o wysokim standardzie
oraz walorze edukacyjnym. Istot¹ Konkursu jest zwiêkszenie œwiadomoœci
studentów w zakresie korzyœci p³yn¹cych z udzia³u w wysokiej jakoœci praktykach
i sta¿ach oraz zwiêkszenie liczby pracodawców oferuj¹cych rzeteln¹ edukacjê
praktyczn¹.
Misja i cele Konkursu s¹ realizowane poprzez:
?
zainicjowanie dialogu pomiêdzy studentami, œrodowiskiem akademickim i przedstawicielami
biznesu w celu wypracowania standardów, jakie powinny spe³niaæ praktyki i sta¿
?
promowanie wœród pracodawców dobrych wzorców podczas organizowania praktyk i sta¿y
?
promowanie wœród studentów realizowania praktyk i sta¿y o wysokim walorze edukacyjnym

ODBIORCY KONKURSU
Zg³oszenia najlepszych Praktykodawców mog¹ dokonywaæ studenci, samorz¹dy i inne
organizacje studenckie, uczelnie wy¿sze, organizacje zrzeszaj¹ce podmioty oferuj¹ce sta¿e
i praktyki, a tak¿e przedstawiciele firm, którzy uwa¿aj¹, ¿e wdro¿one przez nich rozwi¹zania
w zakresie praktyk i sta¿y s¹ pro-studenckie.
Przyznanie nagrody Najlepszego Praktykodawcy stanowi sygna³ dla
studentów i absolwentów, ¿e uczestnictwo w praktyce czy sta¿u
organizowanym przez nagrodzon¹ firmê umo¿liwia realne
zdobywanie wiedzy i doœwiadczenia zawodowego
w organizacji, która troszczy siê o jakoœæ ich organizacji.
Dla firm nagroda Najlepszego Praktykodawcy jest potwierdzeniem posiadania i utrzymywania najwy¿szych standardów.

PRZEBIEG I EDYCJI KONKURSU
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ocena
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Og³oszenie i promocja Konkursu trwa³y od wrzeœnia do listopada 2014 roku. O wydarzeniu
poinformowano niemal 5000 studentów i absolwentów Uniwersytetu Œl¹skiego, 2000
pracodawców z województwa œl¹skiego i nieokreœlon¹ liczbê s³uchaczy Polskiego Radia Katowice
oraz RMF MAXXX.
Do Konkursu zg³oszono 32 firmy, do których nastêpnie przes³ano kwestionariusz ankiety na temat
sposobu realizowania praktyk i sta¿y. Po³owa spoœród zg³oszonych firm przes³a³a poprawnie
wype³nione kwestionariusze.
Wyboru Najlepszych Praktykodawców dokona³a Kapitu³a Konkursowa, w sk³ad której wchodzili
najznamienitsi przedstawiciele œrodowisk gospodarczych z województwa œl¹skiego:
?
dr hab. Miros³aw Nakonieczny - Prorektor ds. Umiêdzynarodowienia, Wspó³pracy
z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach
?
prof. Jan Klimek - Prezes Zarz¹du Izby Rzemieœlniczej oraz Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci w Katowicach
?
Grzegorz Sikorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach
?
Agnieszka Dunaj - Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach
?
Justyna Firlit - Pracownik Oddzia³u Zarz¹dzania Personelem i Organizacji w Biurze
Dyrektora Generalnego Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
?
Krzysztof Krasuski - Pracownik Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach

W efekcie, w dniu 28 listopada 2014 roku odby³a siê uroczysta Gala Fina³owa, podczas której
og³oszono wyniki pierwszej edycji Konkursu. Miejscem tego niezwykle istotnego zdarzenia by³a
sala Marmurowa Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego. W trakcie uroczystoœci zaprezentowano
piêtnastu finalistów Konkursu, spoœród których Kapitu³a nagrodzi³a g³ównego zwyciêzcê
i przyzna³a trzy wyró¿nienia.

MIEJSCE 1
Future Processing Sp. z o.o.

WYRÓ¯NIENIE 1
JCommerce SA

WYRÓ¯NIENIE 2
Provident Polska SA

WYRÓ¯NIENIE 3
Real Deal Sp. z o.o.

Pierwsze miejsce zajê³a firma Future Processing Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gliwicach, specjalizuj¹ca
siê w tworzeniu oprogramowania komputerowego na potrzeby miêdzynarodowego handlu,
przemys³u i us³ug. Praktyki przygotowuj¹ praktykantów do pracy na stanowisku In¿yniera
Oprogramowania.

ORGANIZACJA
PRAKTYK

ROZWIJANA WIEDZA
I UMIEJÊTNOŒCI

OPIEKUNOWIE
PRAKTYK

- 256 godzin zajêæ
o charakterze
szkoleniowym
- ró¿norodne formy
szkoleniowe: wyk³ady,
warsztaty, prezentacje,
panele dyskusyjne,
æwiczenia indywidualne
i grupowe

- pisanie kodu,
testowanie,
refaktoryzacja
- modelowanie, analiza
i projektowanie, dobór
architektury
- praca zespo³owa,
komunikacja, techniki
kreatywnego myœlenia

16 specjalistów z takich
dziedzin jak:
Quality Assurance,
Development,
User Experience,
Automation,
metodyki wytwarzania
oprogramowania

SYSTEM MOTYWACYJNY

SZANSA NA ZATRUDNIENIE

- wynagrodzenie
- dodatkowe benefity
(cotygodniowe obiady)
- mo¿liwoœæ korzystania z parku
technologicznego FP zawieraj¹cego
bibliotekê, restauracjê, si³owniê,
pokoje gier i centrum SPA

Praktykant mo¿e przyst¹piæ do
procesu rekrutacji na stanowisko
programisty lub In¿yniera
Oprogramowania.
W 2013 roku zatrudniono
11 spoœród 13 praktykantów.

WYBRANE WYPOWIEDZI GOŒCI
Podczas Gali Fina³owej Konkursu odby³a siê debata pomiêdzy przedstawicielami studentów,
œrodowiska akademickiego i œwiata biznesu, podczas wytypowano najlepsze, wzorcowe
rozwi¹zania w zakresie organizacji praktyk i sta¿y, odnosz¹c je do Polskich Ram Jakoœci Sta¿y
i Praktyk. Wnioski z debaty ujêto w „RAMY DOBRYCH PRAKTYK”.

Studenci nabywaj¹ du¿o wiedzy teoretycznej,
lecz póŸniej musz¹ j¹ gdzieœ wykorzystaæ.
Najlepiej, by mieli mo¿liwoœæ nauczenia siê
praktycznych aspektów tego, czego
dowiedzieli siê na uczelni.
Do tego w³aœnie s³u¿¹ praktyki.
Provident Polska

Nie mo¿na podj¹æ pracy nie posiadaj¹c
wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Najlepszym rozwi¹zaniem jest podjêcie
studiów i odbycie dodatkowych praktyk.
Takie po³¹czenie jest korzystne dla obu
stron - studentów i pracodawców.
Future Processing

Buntowaliœmy siê jako studenci i pytaliœmy: „po co
nam niektóre przedmioty”?
Profesor odpowiedzia³: „studiujecie na uniwersytecie,
wiêc musicie byæ wykszta³ceni uniwersalnie” (...).
Jeœli ktoœ studiuje, to warto, aby NAPRAWDÊ
studiowa³ i uczy³ siê. Student powinien te¿
wykorzystaæ okres studiów na anga¿owanie siê w
ró¿ne dodatkowe inicjatywy, bo to one naucz¹ go
wspó³pracy, komunikacji, organizacji
i zarz¹dzania czasem (…).
Musi byæ otwarty na naukê - przez ca³e ¿ycie.
JCommerce

RAMY DOBRYCH PRAKTYK
Przygotowanie do realizacji programu
?
pomiêdzy stronami zostaje zawarta pisemna umowa
?
program praktyki jest dostêpny w formie spisanego dokumentu
?
program praktyki ma zdefiniowane cele i treœci edukacyjne
?
program praktyki ma zdefiniowany zakres obowi¹zków
?
stanowisko pracy praktykanta jest wyposa¿one i umo¿liwia mu w³aœciwe

wykonywanie obowi¹zków
Opieka lub mentoring
?
proces adaptacji praktykanta funkcjonuje w formie spisanego dokumentu
?
opiekun/mentor praktykanta jest wyznaczany na etapie przygotowañ do realizacji

praktyk
?
opiekun/mentor praktykanta wprowadza praktykanta w zakres obowi¹zków, zasady

oraz procedury obowi¹zuj¹ce w organizacji
?
opiekun/mentor praktykanta monitoruje realizacjê przez praktykanta celów
edukacyjnych i obowi¹zków zdefiniowanych w programie praktyk
?
opiekun/mentor udziela informacji zwrotnej praktykantowi na temat osi¹ganych
przez niego wyników i stopnia realizacji przydzielonych zadañ
Walor edukacyjny
?
praktykant realizuje samodzielne analizy, zadania, projekty
?
praktykant ma mo¿liwoœæ zapoznania siê z dzia³aniem specjalistycznych

programów wykorzystywanych w firmie
?
praktykant ma mo¿liwoœæ zapoznania siê z prac¹ innych dzia³ów w firmie

RAMY DOBRYCH PRAKTYK
Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna
?
program praktyk ma jasno okreœlony czas trwania (nie krótszy ni¿ 1 miesi¹c
i nie d³u¿szy ni¿ 24 miesi¹ce)
?
praktykant ma mo¿liwoœæ pracy zdalnej w elastycznych godzinach pracy
?
program trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c jest obligatoryjnie p³atny
?
praktykodawca zapewnia praktykantowi dodatkowe gratyfikacje
?
praktykodawca zapewnia praktykantowi mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji
?
praktykodawca zapewnia praktykantowi mo¿liwoœæ integracji z pracownikami
Ocena programu
?
po ukoñczeniu praktyk praktykant otrzymuje pisemne potwierdzenie ich realizacji,
opisane jêzykiem efektów uczenia siê
?
po ukoñczeniu praktyk praktykant ma mo¿liwoœæ dokonania oceny ich jakoœci
Zatrudnienie
?
praktykodawca oferuje praktykantowi mo¿liwoœæ zatrudnienia
Dodatkowe rekomendacje
?
opracowanie i opublikowanie przez uczelnie informacji o efektach kszta³cenia dla
wszystkich kierunków studiów
?
doprecyzowywanie przez praktykodawców informacji o efektach praktyk
?
okreœlenie zapotrzebowania na konkretne praktyki w regionie
i „zamawianie” przez praktykodawców konkretnych praktyk w uczelniach
?
wzajemne przekazywanie sobie informacji o RAMACH DOBRYCH PRAKTYK
przez studentów, absolwentów, przedstawicieli uczelni i przedstawicieli firm

KORZYŒCI STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Z perspektywy studentów i absolwentów wysokiej jakoœci praktyki i sta¿e to:
?
sposób na przekucie wiedzy teoretycznej na wiedzê praktyczn¹
?
szansa na nabycie niezbêdnych na rynku pracy wiedzy, umiejêtnoœci i kompetencji
?
szansa na budowanie w³asnej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy
?
mo¿liwoœæ zdobycia pierwszych powa¿nych doœwiadczeñ zawodowych
?
sposób na poznanie oczekiwañ i wymagañ pracodawców wobec pracowników oraz
mechanizmów funkcjonowania rynku pracy
?
okazja do poznania potencjalnego, przysz³ego pracodawcy

KORZYŒCI PRAKTYKODAWCÓW
Z perspektywy pracodawców wysokiej jakoœci praktyki i sta¿e to:
?
wymiana wiedzy i doœwiadczenia pomiêdzy m³odymi osobami a doœwiadczonymi
specjalistami
?
narzêdzie umo¿liwiaj¹ce przyci¹gniêcie do organizacji najlepszych kandydatów
i wy³owienie spoœród nich talentów dopasowanych do kultury organizacyjnej
?
mo¿liwoœæ wykszta³cenia potencjalnych pracowników zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w firmie
standardami
?
recepta na ograniczenie zjawiska niedopasowania kompetencyjnego i niedostosowania
kierunków edukacji do potrzeb przedsiêbiorstw
?
realne wsparcie i odci¹¿enie pracowników poprzez realizacjê wartoœciowych zadañ

ORGANIZATOR KONKURSU
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OPRACOWANIE
Katarzyna Anuszkiewicz
katarzyna.anuszkiewicz@us.edu.pl

zapraszamy do udzia³u
w Konkursie na
Najlepszego Praktykodawcê
Województwa Œl¹skiego
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