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Szanowni Pañstwo,
ju¿ drugi raz wy³oniliœmy Praktykodawcê Roku Województwa Œl¹skiego, a tak¿e
wyró¿niliœmy trzy podmioty organizuj¹ce praktyki i sta¿e o wysokim standardzie oraz
walorze edukacyjnym w województwie œl¹skim.
Konkurs jest wydarzeniem innowacyjnym i unikatowym w skali kraju. Chocia¿ co
roku powstaj¹ liczne rankingi wy³aniaj¹ce Najlepszych Pracodawców, to wci¹¿
brakuje informacji na temat Najlepszych Praktykodawców. A przecie¿ ró¿ni¹ siê oni
od siebie znacznie! Pracodawcy poszukuj¹ i inwestuj¹ bowiem w jednostki
ukszta³towane, posiadaj¹ce wiedzê, umiejêtnoœci i doœwiadczenie, które sprawiaj¹,
¿e mog¹ realizowaæ pracê na rzecz budowania pozycji konkurencyjnej firmy.
Natomiast Praktykodawcy przyjmuj¹ pod swe skrzy³a osoby, które nie tylko nie
posiadaj¹ wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia, ale te¿ nierzadko nie wiedz¹,
czy chc¹ i czy nadaj¹ siê do pracy na danym stanowisku. Praktykodawcy
przypominaj¹ zatem mentorów, którzy pomagaj¹ m³odym ludziom w efektywnym
starcie w karierê, nie maj¹c pewnoœci, czy poœwiêcony czas i koszty zwróc¹ siê
kiedykolwiek w firmie.
Bycie Najlepszym Praktykodawc¹ to nie³atwe zadanie, dlatego tym przyjemniej jest
nam nagradzaæ te podmioty, które wyró¿niaj¹ siê na tle innych firm i instytucji
organizuj¹cych praktyki i sta¿e w województwie œl¹skim. Wierzymy, ¿e Najlepsi
Praktykodawcy bêd¹ wyznaczaæ standardy funkcjonowania innym firmom
i stanowiæ dla nich punkt odniesienia.
Dziêkujemy: studentom i absolwentom za zg³aszanie najlepszych Praktykodawców,
cz³onkom Kapitu³y Konkursu za pomoc w wy³onieniu Zwyciêzców Konkursu,
a przedstawicielom firm za podzielenie siê z nami „dobrymi praktykami”
w organizowaniu wysokiej jakoœci praktyk i sta¿y. Bez zaanga¿owania wszystkich
wymienionych stron organizacja tego wydarzenia by³aby niemo¿liwa.
Koordynatorka Konkursu
wraz z Zespo³em

MISJA KONKURSU
Misj¹ Konkursu na Praktykodawcê Roku Województwa Œl¹skiego jest szeroko
pojête promowanie idei organizowania wartoœciowych praktyk i sta¿y. Cele
Konkursu to:
- zwiêkszenie œwiadomoœci studentów w zakresie korzyœci p³yn¹cych z udzia³u
w wysokiej jakoœci praktykach i sta¿ach,
- informowanie praktykodawców o najlepszych sposobach organizowania
praktyk i sta¿y studenckich oraz zachêcanie ich do organizowania rzetelnej
edukacji praktycznej,
- wypracowanie standardów, jakie powinny spe³niaæ praktyki i sta¿e studenckie,
przez przedstawicieli studentów, w³adz uczelni i przedstawicieli
praktykodawców.
Misja i cele Konkursu s¹ realizowane poprzez:
- coroczne wy³anianie Praktykodawcy Roku i przyznawanie wyró¿nieñ
podmiotom gospodarczym, które organizuj¹ praktyki i sta¿e o wysokim
standardzie oraz walorze edukacyjnym,
- promowanie wypracowanych standardów realizacji praktyk i sta¿y,
nazywanych „Ramami Dobrych Praktyk”.
UCZESTNICY I ODBIORCY KONKURSU
Zg³oszenia Uczestników do Konkursu mog¹ dokonywaæ studenci i absolwenci
uczelni wy¿szych, cz³onkowie organizacji i samorz¹dów studenckich,
przedstawiciele uczelni wy¿szych, samorz¹dów i innych organizacji, w których
zakresie zainteresowania le¿y rynek pracy, a tak¿e pracownicy i reprezentanci
podmiotów gospodarczych, którzy uwa¿aj¹, ¿e wdro¿one przez nich rozwi¹zania
w zakresie praktyk i sta¿y s¹ pro-studenckie i godne naœladowania.
Uczestnikami Konkursu s¹ podmioty gospodarcze (firmy, organizacje,
stowarzyszenia i inne instytucje, funkcjonuj¹ce zgodnie z przepisami prawa
polskiego) dzia³aj¹ce w województwie œl¹skim i oferuj¹ce studentom mo¿liwoœæ
odbycia praktyk lub sta¿y na tym terenie.

PRZEBIEG II EDYCJI KONKURSU

nabór

ocena

wybór

Og³oszenie i promocja Konkursu trwa³y od wrzeœnia do paŸdziernika 2015 roku.
O wydarzeniu poinformowano ponad 7500 studentów/absolwentów Uniwersytetu
Œl¹skiego oraz niemal 1000 pracodawców wspó³pracuj¹cych z Biurem Karier UŒ.
Do Konkursu zg³oszono 27 firm, do których nastêpnie przes³ano Kwestionariusz
ankiety Konkursu. W odpowiedzi otrzymano 16 poprawnie wype³nionych
kwestionariuszy.
Wyboru Praktykodawcy Roku dokona³a Kapitu³a Konkursowa, w sk³ad której
wchodzili przedstawiciele œrodowisk gospodarczych z województwa œl¹skiego,
mianowicie:
- dr hab. Miros³aw Nakonieczny – Prorektor ds. Umiêdzynarodowienia,
Wspó³pracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach,
- Ewa Madej – Dyrektor Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu
Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
- Maciej Zegarek – Kierownik Zespo³u ds. Poradnictwa Zawodowego
i Przedsiêbiorczoœci Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach,
- Agnieszka Dunaj – Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach,
- Miko³aj Makowski – Prezes Zarz¹du Fundacji Inicjatyw Akademickich
Uniwersytetu Œl¹skiego „Paideia”.
W efekcie, w dniu 20 listopada 2015 roku odby³a siê uroczysta Gala Fina³owa,
podczas której og³oszono wyniki drugiej edycji Konkursu. Kapitu³a Konkursu
nagrodzi³a g³ównego zwyciêzcê i przyzna³a trzy wyró¿nienia.

MIEJSCE 1
Provident Polska SA

WYRÓ¯NIENIE 1
Future Processing Sp. z o.o.

WYRÓ¯NIENIE 2
Capgemini Polska Sp. z o.o.

WYRÓ¯NIENIE 3
TextPartner Sp. j.

Pierwsze miejsce zajê³a firma PROVIDENT Polska SA, oferuj¹ca mo¿liwoœæ
odbycia praktyk w ramach programu „One Level Up”. Uczestnicy zakwalifikowani do
programu mog¹ liczyæ na du¿y stopieñ samodzielnoœci w realizacji zadañ,
indywidualne wsparcie Opiekuna merytorycznego i Opiekuna praktyk, a tak¿e
szkolenia merytoryczne i z zakresu kompetencji miêkkich. Wiêcej informacji
o zwyciêzkim programie praktyk znajduje siê poni¿ej.
ZA£O¯ENIA PROGRAMU PRAKTYK
„ONE LEVEL UP” FIRMY PROVIDENT

ORGANIZACJA
PRAKTYK

ROZWIJANA WIEDZA
I UMIEJÊTNOŒCI

OPIEKUNOWIE
PRAKTYK

- praktyka trwa
- realizacja analiz rynku - praktykant znajduje
2 miesi¹ce
i raportów
siê pod opiekun¹
- praktykant podpisuje
ekonomicznych
Opiekuna
umowê i otrzymuje
merytorycznego
- praca na
program praktyk
i Opiekuna praktyk
specjalistycznym
- praktykant przechodzi
oprogramowaniu
Opiekun zapewnia
przez proces
- praca w ró¿nych
realizacjê elementów
adaptacji
dzia³ach,
w
zespo³ach
edukacyjnych
i otrzymuje broszurê
miêdzynarodowych
i monitoruje postêpy
wdro¿eniow¹
- praca pod presj¹
praktykanta
czasu
SYSTEM MOTYWACYJNY
- wynagrodzenie zasadnicze
- ubezpieczenie i pakiet medyczny
- zwrot kosztów dojazdu
- telefon s³u¿bowy
- dofinansowanie do prywatnych rozmów
- szkolenia merytoryczne i „miêkkie”
- spotkania integracyjne

SZANSA NA
ZATRUDNIENIE
W 2014 roku przyjêto
na praktyki 30 osób,
z których 47% zosta³o
zatrudnionych
w 2015 roku.

Praktykant przypomina górê lodow¹.
To, co widoczne ponad powierzchni¹, czyli jego wykszta³cenie,
jest znacznie mniejsze ni¿ to, co znajduje siê pod powierzchni¹,
czyli jego wiedza, umiejêtnoœci i kompetencje.
Warto inwestowaæ w odkrycie tego drugiego.

Praktykodawca, Gala Fina³owa Konkursu 2015

DEBATA NA TEMAT SYTUACJI NA RYNKU PRAKTYK
Podczas Gali Fina³owej Konkursu odby³a siê debata pomiêdzy przedstawicielami
studentów, œrodowiska akademickiego i œwiata biznesu, podczas której
omówiono wyniki badania zrealizowanego w 2015 roku przez Polskie
Stowarzyszenie Zarz¹dzania Kadrami wœród studentów. W ramach badania
studenci wyrazili opiniê na temat swych oczekiwañ i doœwiadczeñ zwi¹zanych
z udzia³em w programach praktyk i sta¿y.
Wiêkszoœæ z m³odych ludzi przyzna³o, ¿e praktyki i sta¿e u³atwiaj¹ wejœcie na rynek
pracy (91%). Za najbardziej atrakcyjn¹ formê zdobywania doœwiadczenia uznali oni
praktykê w trakcie nauki, z elastycznym czasem pracy (46%), przy czym optymalny
czas trwania programu powinien wynosiæ wed³ug nich od 1 do 3 miesiêcy.

Dla m³odych ludzi wyznacznikami jakoœci praktyk i sta¿y by³y:
- walory edukacyjne oraz mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy i/lub
umiejêtnoœci (94%)
- mo¿liwoœæ wdro¿enia siê do organizacji i obowi¹zków (93%)
- rzetelnie prowadzona rekrutacja do programu (90%)
- odpowiednio przygotowane miejsce pracy (87%)
- wynagrodzenie za pracê (83%)
- spisany i dostêpny program praktyk/sta¿y (85%), w którym zdefiniowany
jest zakres obowi¹zków (83%)
- ³atwy dostêp do informacji o programie, np. na stronie www lub FB (82%)
- spisana umowa (81%) i pisemne potwierdzenie realizacji programu (83%)
- monitorowanie postêpów przez Opiekuna Praktyk i udzielanie bie¿¹cej
informacji zwrotnej (81%)

W trakcie debaty zarówno przedstawiciele studentów, jak i przedstawiciele œwiata
biznesu podzielili siê opini¹ na temat korzyœci wynikaj¹cych z organizacji i udzia³u
w wysokiej jakoœci praktykach i sta¿ach.

KORZYŒCI PRAKTYKANTÓW
-

Z perspektywy praktykantów 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

Efektem debaty by³o wytypowanie najlepszych, wzorcowych rozwi¹zañ
w zakresie organizacji praktyk i sta¿y, a tak¿e odniesienie ich do Polskich Ram
Jakoœci Sta¿y i Praktyk. Wnioski z debaty ujeto w „RAMY DOBRYCH PRAKTYK”.

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

RAMY DOBRYCH PRAKTYK
-

-

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
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 w elastycznych godzinach lub zdalnej
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
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