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Od redakcji

I

nternet jest rynkiem, z którym coraz
liczniejsza grupa osób chce zwi¹zaæ swoj¹
przysz³oœæ. I nie chodzi tylko o osoby o
œcis³ych umys³ach – o informatyków i
programistów. Coraz wiêcej m³odych ludzi,
wchodz¹cych dopiero na rynek pracy,
poszukuje zajêcia zwi¹zanego z zarz¹dzaniem
projektami internetowymi, marketingiem,
sprzeda¿¹ czy szeroko pojêt¹ kreacj¹ na
potrzeby sieci.
Rynek edukacyjny stara siê nad¹¿yæ za
zmieniaj¹cym siê otoczeniem, które wymaga
coraz bardziej specjalistycznej, dok³adnie
ukierunkowanej wiedzy. W wielu przypadkach
takiej, która jeszcze kilka lat temu by³a
domen¹ kilku „zapaleñców”, realizuj¹cych w
niewielkich, zamkniêtych grupach swoje pasje.
Dziœ niedawne nisze wesz³y do g³ównego
nurtu biznesowego. Mimo tego, miejsc, w
których mo¿na zdobyæ rzeteln¹ wiedzê na
tematy zwi¹zane z marketingiem w nowych
mediach, webdesignem czy budowaniem
u¿ytecznoœci kreacji internetowych, wci¹¿ jest
jak na lekarstwo.

szko³y wy¿sze zaczynaj¹ patrzeæ
przychylniejszym okiem na rynek
internetowy. Sami studenci bior¹ te¿ sprawy w
swoje rêce, organizuj¹c barcampy, na które
zapraszaj¹ przedstawicieli bran¿y. Mog¹ tam
pos³uchaæ o nowych projektach i trendach na
rynku. A po spotkaniu, w luŸnej atmosferze,
porozmawiaæ z ekspertami, buduj¹c siatkê
kontaktów – niezast¹pion¹ w przysz³ej pracy.
Równie¿ osoby, maj¹ce ¿ycie studenckie ju¿ za
sob¹, nie stoj¹ na przegranej pozycji. Mog¹
wybieraæ spoœród szerokiej oferty kursów i
szkoleñ, które organizowane s¹ w niemal
ka¿dym wiêkszym mieœcie. Najlepsze
prowadzone s¹ przez praktyków, którzy na
pracy w bran¿y internetowej zjedli zêby.

Fot.:Grzegorz Mi³kowski

Grzegorz Mi³kowski
redaktor naczelny
interaktywnie.com

Jak siê wiêc dokszta³caæ? Oczywiœcie z g³ow¹,
wybieraj¹c te oferty edukacyjne, które maj¹
wypracowan¹ renomê, zapewniaj¹c zdobycie
rzetelnej i naprawdê potrzebnej na rynku
wiedzy. I w dokonaniu takiego dobrego
wyboru nasz raport ma Pañstwu pomóc.

A pracodawcy narzekaj¹, ¿e tak naprawdê
sami musz¹ inwestowaæ w rozwój
pracowników. Jeszcze do niedawna uczelnie w
swoich ofertach edukacyjnych nie mia³y
propozycji dla „interaktywnych”. To siê jednak
zmienia. Powstaj¹ nowe kierunki, niektóre
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wizytówki
firm
Marketing Online

@rketing
online

m

Adres:

Szkolenia podstawowe:

ul. Jordana 25/109,40-056 Katowice
tel. 48 (32) 257 8766

Podstawowe Szkolenie SEM i Marketing Online

Oddzia³ w Warszawie:

Szkolenie z Web Analytics, Web Usability i Optymalizacji Efektywnoœci Reklamy Online
Szkolenie z Prowadzenia i Optymalizacji kampanii SEM/PPC
Szkolenie zaawansowane SEO

ul. Sarmacka 28B/77
02-972 Warszawa
tel. +48 792 801 970

Internet:
biuro@marketingonline.pl
www:
www.marketingonline.pl
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Szkolenia warsztatowe:

Opis dzia³alnoœci:
Marketing Online jest agencj¹ SEM/SEO dzia³aj¹c¹ na rynku od 2001 roku i oferuj¹c¹
poza Szkoleniami us³ugi SEM, SEO, Performance Marketing oraz Web Analytics i Web
Usability. Rozliczamy siê za efekty i wykorzystujemy autorski system motiv s³u¿¹cy do
optymalizacji SEM i ca³ej strategii marketingu online.
Posiadamy certyfikaty Google Advertising Professional, Google Analytics Authorized
Consultant, oraz Certyfikat Onet i AdKontekst, œwiadcz¹ce o wysokich kwalifikacjach
pracowników.
Nale¿ymy do IAB, a do naszych klientów SEM nale¿¹: Pracuj.pl, Allianz Direct,
Polbank EFG, Cyfrowy Polsat, CeWe Color, Fotojoker, Europcar i wielu innych.
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Boom na szkolenia i studia internetowe
£ukasz K³osowski

Kierunki zwi¹zane z internetem to ju¿ nie tylko informatyka i programowanie. Mo¿na te¿ kszta³ciæ siê
z zakresu grafiki, projektowania gier, czy technik multimedialnych. Na szkoleniach, studiach
podyplomowych i magisterskich.

W

ydzia³ Grafiki i Sztuki Mediów
Akademii Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu prowadzi kszta³cenie
na kierunku Grafika, a od 2008 roku równie¿
na, nastawionym bardziej na internet,
kierunku Sztuka Mediów*.
Na pocz¹tku by³a tylko Grafika. Po II roku
studenci wybierali jedn¹ ze specjalnoœci:
projektowanie graficzne, grafika
warsztatowa i sztuka mediów.
- Ta ostatnia cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem. Dlatego najpierw na
studiach zaocznych powo³ano specjalnoœæ
„Fotografia i multimedia”, a dwa lata temu
Sztukê mediów, na któr¹ jest osobny nabór
– mówi Anna Mackiewicz z dziekanatu
Wydzia³u Grafiki i Sztuki Mediów.
To ekskluzywne studia - rocznie
przyjmowanych jest oko³o dziesiêæ osób.
K³ad¹ one g³ówny nacisk na wykszta³cenie
absolwenta œwiadomego roli wspó³czesnych
mediów elektronicznych, przystosowanego
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do funkcjonowania w obszarze dzia³añ
zwi¹zanych z ich autorskim i u¿ytkowym
wykorzystaniem.

Software
Specjalizacja w grafice komputerowej
i projektowaniu gier na Wydziale
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
£ódzkiego jest dostêpna od roku
akademickiego 2008/2009. Absolwenci tej

*Wykorzystane informacje pochodz¹
z "2010/2011 informator dla
maturzystów", wydawnictwa
edukacyjnego Perspektywy Press.
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specjalnoœci powinni byæ przygotowani do
pracy w dziedzinach, w których istotne jest
po³¹czenie wiedzy informatycznej
(programowanie, sieci komputerowe, bazy
danych, in¿ynieria oprogramowania),
z wiedz¹ z zakresu projektowania
graficznego, modelowania, obróbki obrazu,
projektowania i implementacji gier oraz
symulacji komputerowych. Studia na Grafice
komputerowej i Projektowaniu gier
odbywaj¹ siê w systemie dwustopniowym.
Stopieñ I obejmuje szeœæ semestrów (3 lata)
i koñczy siê uzyskaniem tytu³u licencjata
informatyki o specjalnoœci Grafika
komputerowa i Projektowanie gier.
Absolwenci I stopnia, zainteresowani
dalszym kszta³ceniem, mog¹ kontynuowaæ
studia na II stopniu. Trwaj¹ one cztery
semestry (2 lata) i koñcz¹ siê uzyskaniem
tytu³u magistra informatyki.
Zajêcia praktyczne na studiach obejmuj¹
m.in.. projektowanie grafiki, animacjê oraz
modelowanie komputerowe. Studenci mog¹
zdobywaæ te¿ wiedzê i umiejêtnoœci
z zakresu teorii gier, in¿ynierii
oprogramowania, metod i algorytmów
grafiki komputerowej stosowanych w grach
komputerowych i symulacjach procesów
dynamicznych, projektowania i realizacji
gier komputerowych, a przy okazji ucz¹
siê tworzenia stron internetowych. Wydzia³
nie gwarantuje im praktyk zawodowych,
ale wed³ug prof. dra hab. Stanis³awa
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Nowe technologie na uczelniach
Uniwersytet Szczeciñski
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych i
Zarz¹dzania
informatyka i ekonometria
specjalnoœci: in¿ynieria internetu (I,
I¿, Iw), e-biznes (Iw),
internet w zarz¹dzaniu biznesem
(Iw)
Politechnika Koszaliñska
Wydzia³ Elektroniki i Informatyki
edukacja techniczno-informatyczna
specjalnoœæ: technologie internetowe
i multimedialne (I, I¿)
informatyka
specjalnoœci: technologie internetowe
i mobilne (I, I¿),
programowanie dla sieci
i multimedia (Iiz)
Instytut Neofilologii i Komunikacji
Spo³ecznej
dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna
specjalnoœæ: media cyfrowe i
komunikacja elektroniczna (I, I¿)
Politechnika Czêstochowska Wydzia³
In¿ynierii Mechanicznej i Informatyki

informatyka
specjalnoœæ:
programowanie aplikacji
internetowych (I, I¿)
Wydzia³ Zarz¹dzania
informatyka i ekonometria
specjalnoœæ: e-biznes (I)
Uniwersytet Warszawski
Wydzia³ Zarz¹dzania
zarz¹dzanie
specjalnoœæ: e-biznes (II, IIz, Iiw)
Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Wydzia³ Pedagogiczny i Artystyczny
edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
specjalnoœæ: nowe media (I, II, I¿, IIz)
Wydzia³ Nauk Spo³ecznych, Filia UJK w
Piotrkowie Trybunalskim
zarz¹dzanie
specjalnoœæ: zarz¹dzanie projektami
i innowacjami (I, I¿)
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Goldsteina, prodziekana ds. informatyki
na Uniwersytecie £ódzkim, nie maj¹ oni
problemów z ich znalezieniem, co czêsto
przeradza siê w sta³¹ pracê na stanowisku
programisty, w studiach graficznych,
w agencjach interaktywnych, a nawet
przy produkcji filmowo-telewizyjnej.

Zrobiæ na czymœ dobry e-biznes
Zmiany w ofercie polskich wy¿szych uczelni
widaæ wyraŸnie na przyk³adzie studiów
ekonomicznych. Na Wydziale Zarz¹dzania
Uniwersytetu Warszawskiego od roku
akademickim 2008/2009 studenci zaoczni
oraz wieczorowi studiów II stopnia maj¹
mo¿liwoœæ wybrania nowej specjalizacji
- e-biznesu.
- Cieszy siê ona du¿ym zainteresowaniem,
dlatego w roku akademickim 2010/2011
bêdzie dostêpna równie¿ w trybie dziennym
– mówi Monika Oponowicz z biura
informacji i promocji wydzia³u. Roczne
studia w trybie zaocznym i wieczorowym
kosztuj¹ tu miêdzy 5200-5600 z³.
Specjalizacje o zbli¿onym profilu oferuj¹
jeszcze Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach (Filia w Piotrkowie
Trybunalskim), Akademia Ekonomiczna im.
Karola Adamieckiego w Katowicach,
na kierunku Informatyka i ekonometria
Uniwersytetu Szczeciñskiego i Politechniki
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Nowe technologie na uczelniach
Akademia Morska w Gdyni
Wydzia³ Przedsiêbiorczoœci
i Towaroznawstwa
zarz¹dzanie
specjalnoœæ: biznes elektroniczny
(I, I¿, IIz)
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Ciechanowie
Zamiejscowy Wydzia³ Elektroniki
w M³awie
elektronika i telekomunikacja
specjalnoœæ: techniki multimedialne
(I)
Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Koœciuszki
Wydzia³ Fizyki, Matematyki
i Informatyki Stosowanej
informatyka
specjalnoœæ: grafika komputerowa
i multimedia (II, Iiz)
fizyka techniczna
specjalnoœæ: technologie
multimedialne (I, I¿)
Wydzia³ Mechaniczny
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
specjalnoœæ: zarz¹dzanie mediami

elektronicznymi (I, I¿)
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie
Wydzia³ Matematyki i Informatyki
informatyka
specjalnoœæ: techniki multimedialne
(II, IIz)
Politechnika Wroc³awska
Wydzia³ Elektroniki
informatyka
specjalnoœæ: in¿ynieria internetowa
(II)
Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego w Katowicach
Wydzia³ Zarz¹dzania
zarz¹dzanie
specjalnoœæ: biznes elektroniczny
(I, Iz, II, IIz)
Politechnika Warszawska
Wydzia³ Elektroniki i Technik
Informacyjnych
elektronika i telekomunikacja
specjalnoœæ: techniki multimedialne
(I, Iw, Ii, II)

7

Czêstochowskiej oraz Akademii Morskiej
w Gdyni. Studenci czêsto w trakcie tych
studiów maj¹ obligatoryjne praktyki
zawodowe, ale - w p³ynnym wchodzeniu
do zawodu - pomocne s¹ wydzia³owe biura
karier, gdzie zamieszczane s¹ oferty praktyk,
sta¿y i pracy. Czêsto, tak jak na UW, biura
zajmuj¹ siê dodatkowo organizacj¹
bezp³atnych warsztatów i seminariów.

Hardware
Wybór specjalizacji na Informatyce
Politechniki Wroc³awskiej zaczyna siê
na V semestrze. Wœród dostêpnych s¹:
Systemy informatyki w medycynie i technice,
In¿ynieria systemów informatycznych,
In¿ynieria internetowa, Systemy i sieci
komputerowe. Ten i temu podobne kierunki
kszta³c¹ programistów, którzy pracuj¹
póŸniej jako projektanci oprogramowania,
prowadz¹ najrozmaitsze projekty
informatyczne czy pracuj¹ jako
administratorzy systemów i sieci.
Wroc³awska Alma Mater szczyci siê,
¿e jej absolwenci znajduj¹ zatrudnienie
ju¿ w trakcie studiów. I to nie tylko w kraju,
ale tak¿e za granic¹.
Miêdzynarodowa kariera zaczyna siê czêsto
podobnie, jak na Wydziale Fizyki,
Matematyki i Informatyki Stosowanej
Politechniki Krakowskiej. Do koñca lutego
br. mo¿na by³o zg³osiæ siê do udzia³u
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Nowe technologie na uczelniach
Wydzia³ Mechatroniki
mechatronika
specjalnoœæ: techniki multimedialne
(I, II)
Wojskowa Akademia Techniczna im.
Jaros³awa D¹browskiego w Warszawie
Wydzia³ Cybernetyki
informatyka
specjalnoœæ: internetowe
technologie multimedialne (II, IIz)
Uniwersytet Rzeszowski
Wydzia³ Sztuki
edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
specjalnoœæ: grafika komputerowa (I)
Politechnika £ódzka
Wydzia³ Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki
informatyka
specjalnoœci:
technologie internetowe (I, Iz)
interaktywna grafika komputerowa
(II, IIz)

informatyka
specjalnoœci: grafika komputerowa
i multimedia (I, I¿, II), systemy
informatyczne w zarz¹dzaniu
i handlu elektronicznym (II)
Politechnika Lubelska
Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
informatyka
specjalnoœci: narzêdzia gospodarki
elektronicznej (II, Iiz), grafika
komputerowa i multimedialna
(II, IIz)
Politechnika Poznañska
Wydzia³ Elektroniki i Telekomunikacji
elektronika i telekomunikacja
specjalnoœæ:
sieci komputerowe i technologie
internetowe (I, II)
Pañstwowa Szko³a Wy¿sza im. Papie¿a
Jana Paw³a II w Bia³ej Podlaskiej
Instytut Informatyki
informatyka
specjalnoœæ: technologie internetowe
i grafika komputerowa (I, Iz)

Wydzia³ Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej
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w letnich praktykach dla studentów,
organizowanych w g³ównej siedzibie
Microsoftu - w Redmond w Stanach
Zjednoczonych. Program Internship
Microsoftu zapewnia przelot,
zakwaterowanie oraz wynagrodzenie
w trakcie trwania praktyk. Jest wiêc o co
walczyæ.

Nowe technologie na uczelniach
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w G³ogowie
Instytut Humanistyczny
edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
specjalnoœæ: multimedia
i projektowanie komunikatów
wizualnych (I, Iz)
Akademia im. Jana D³ugosza w
Czêstochowie
Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy
informatyka
specjalnoœci:
grafika komputerowa
i multimedialna (II, IIz),
technologie internetowe (II, IIz)
Wydzia³ Wychowania Artystycznego
edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
specjalnoœæ: kreacja wizualna
i multimedialna (II, IIz)
Uniwersytet £ódzki
Wydzia³ Matematyki i Informatyki
informatyka
specjalnoœæ: grafika komputerowa
i projektowanie gier (I, Iz)
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Akademia Sztuk Piêknych im.
W³adys³awa Strzemiñskiego w £odzi
Wydzia³ Grafiki i Malarstwa
grafika
specjalnoœæ: multimedia (I)
Akademia Sztuk Piêknych
w Warszawie
Wydzia³ Sztuki Mediów i Scenografii
sztuka mediów
specjalnoœæ: multimedia (I, Iw, II, IIw)
Akademia Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu
Wydzia³ Grafiki i Sztuki Mediów
grafika
specjalnoœæ: fotografia i multimedia
(I¿, IIz)

Objaœnienia:
I - studia I stopnia (licencjackie,
n¿ynierskie)
II - studia II stopnia (magisterskie
uzupe³niaj¹ce)
z - studia zaoczne
w - studia wieczorowe
i - studia internetowe
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Szkolenia ewoluuj¹ wraz z rynkiem
Grzegorz Mi³kowski

Szkolenia z marketingu internetowego, mimo wysokich cen, ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹. P³ac¹ za nie
zarówno osoby z sektora MŒP, jak i przedstawiciele najwiêkszych korporacji. Wysoki koszt kursu nie
gwarantuje jednak najwy¿szej jakoœci. Przed decyzj¹ o zapisaniu siê na szkolenie, warto np. sprawdziæ,
kto bêdzie nas uczy³.

M

o¿na wybraæ szkolenie
z e-marketingu, webusability, SEM
czy – modnych ostatnio – mediów
spo³ecznoœciowych. Kto siê szkoli?
Organizatorzy podkreœlaj¹, ¿e przekrój
spo³eczno-zawodowy uczestników jest
bardzo szeroki. Przewa¿aj¹ osoby aktywne
zawodowo, prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub pracuj¹ce w sektorze MŒP.
Ale mo¿na na nich spotkaæ te¿ ludzi, którzy
do bran¿y dopiero aspiruj¹, chc¹c w ten
sposób zdobyæ wiedzê zwiêkszaj¹c¹ ich
wartoœæ na rynku pracy.
Najliczniej reprezentowane s¹ bran¿e FMCG,
e-commerce, turystyka i finanse. – Dla nich
kana³ komunikacji, jakim jest internet, to coœ
zupe³nie nowego – stwierdza Pawe³ Sala,
dyrektor zarz¹dzaj¹cy Freshmail, który
organizuje równie¿ szkolenia z zakresu
e-mail marketingu. - W naszych warsztatach
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bior¹ udzia³ np. brand i product
managerowie, którzy wdra¿aj¹ siê
w tematykê e-marketingu, specjaliœci
ds. e-marketingu – dodaje Daria Chrzan,
training development director w Concept
Labs. Jak podkreœla, pragn¹ oni poszerzyæ
wiedzê na temat wybranych zagadnieñ,
np.. Google Analytics, projektowania
u¿ytecznych formularzy online,
targetowania kampanii online, czy
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wspó³pracy z agencj¹ interaktywn¹.
Wœród uczestników organizatorzy szkoleñ
wymieniaj¹ tak¿e pracowników du¿ych firm,
którzy zajmuj¹ stanowiska zwi¹zane
z marketingiem oraz samym marketerów,
którzy na co dzieñ specjalizuj¹ siê w rynku
interaktywnym. - Poszukuj¹ oni rozwiniêcia
swojej wiedzy i umiejêtnoœci w pewnych
konkretnych obszarach, np. e-mail
marketing, SEM czy social media – wylicza
Pawe³ Sala.
Potwierdza to Piotr Guziur, organizator
szkoleñ Marketing Online, który mówi,
¿e w jego zajêciach uczestniczyli
przedstawiciele takich firm, jak
Telekomunikacja Polska SA, IBM Polska czy
pracownicy najwiêkszych w Polsce banków
i mediów internetowych.

Z czego siê szkoliæ?
Wybór kursów, jakie firmy szkoleniowe
oferuj¹ swoim klientom, roœnie z ka¿dym
sezonem. Jeszcze kilka lat temu, szkolenia
z marketingu internetowego ogranicza³y siê
do ogólnych warsztatów, kryj¹cych siê pod
nazwami e-marketing lub e-PR, podczas
których uczestnicy mieli mo¿liwoœæ
– przynajmniej teoretyczn¹ – zapoznania siê
z ca³ym przekrojem dzia³añ promocyjnych
w globalnej sieci.
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Jednak wraz ze specjalizacj¹ internetu
i powstawaniem nowych narzêdzi
budowania marki, równie¿ firmy
szkoleniowe wyspecjalizowa³y swoj¹ ofertê,
koñcz¹c z wrzucaniem ca³ej wiedzy
„do jednego worka” (co by³o mo¿liwe, gdy¿
w przesz³oœci sklasyfikowane narzêdzia
e-marketingu mo¿na by³o policzyæ
na palcach jednej rêki). Dziœ szkolenia
z marketingu internetowego to ca³a paleta
tematów, spoœród których mo¿na wybraæ
naprawdê interesuj¹ce – dla danej osoby
- zagadnienia, które s¹ dla danej osoby
naprawdê interesuj¹ce. Nie ma ju¿ miejsca
na kursy „o wszystkim”.
Oferta jest szeroka i zmienia siê wraz
z rynkiem. Mo¿na szkoliæ siê z marketingu
w wyszukiwarkach (SEM), analizy webowej,
e-mail marketingu, projektowania www
i optymalizacji serwisów, strategii
marketingowej online, performance
marketingu czy te¿ z elementów prawa
internetowego i sprzeda¿y online.
Jak informuj¹ niektóre firmy szkoleniowe,
do niedawna jednym z popularniejszych
i czêœciej wybieranych szkoleñ by³o
dotycz¹ce SEO (searach engine
optimization) czy - w szerszym ujêciu – SEM
(searach engine marketing). Ale ostatni rok,
w którym byliœmy w Polsce œwiadkami
szybkiej popularyzacji Facebooka oraz
innych mediów spo³ecznoœciowych, to

Piotr Guziur,
Marketing Online
Pocz¹tkuj¹cy e-marketerzy
potrzebuj¹ poznaæ pe³en obraz
nowoczesnego marketingu
online i podstawê do dalszego
kszta³cenia siê w tym kierunku.
Najcenniejsze - wed³ug
uczestników naszych szkoleñ
- s¹ tematy dotycz¹ce oceny
efektywnoœci reklamy online
i sposobu ustalania
optymalnych strategii
marketingu online. Uczestnicy
wykazuj¹ du¿e zainteresowanie
tematyk¹ maksymalizacji
zwrotu z inwestycji
w kampaniach sprzeda¿owych
oraz chc¹ poznaæ sposoby
pomiaru efektów kampanii
wizerunkowych.
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okres, kiedy zaczynaj¹ siê prawdziwe ¿niwa
dla firm organizuj¹cych szkolenia z tematów
zwi¹zanych z tzw. „social media”. - S³uchacze
wiedz¹, ¿e - w przypadku tego zagadnienia
- liczy siê pomys³, a nie sam fakt u¿ycia
popularnych obecnie serwisów
spo³ecznoœciowych. Interesuj¹ce s¹ dla nich
przede wszystkim case studies, poniewa¿
one pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ, jak mo¿na
wykorzystaæ nowe media – t³umaczy Piotr
Guziur z Marketing Online.
Popularnoœci¹ zaczynaj¹ cieszyæ siê te¿
kursy z mobilnego marketingu oraz
z mobilnego internetu, bêd¹ce odpowiedzi¹
na zmieniaj¹cy siê rynek, na którym te formy
komunikacji nie s¹ ju¿ jedynie dodatkiem
do tradycyjnych dzia³añ promocyjnych,
ale stanowi¹, równie¿ w Polsce – wa¿ny
kana³ marketingowego oddzia³ywania.

Szkolenia szyte na miarê
Na rynku funkcjonuj¹ dwa g³ówne typy
szkoleñ – otwarte i zamkniête. W przypadku
tych pierwszych, w warsztatach mo¿e wzi¹æ
udzia³ ka¿dy zainteresowany – warunkiem
s¹ wolne miejsca i uiszczenie op³aty za kurs.
Firmy szkoleniowe dostaj¹ te¿ zlecenia
na zajêcia zamkniête, które zamawiaj¹
najczêœciej du¿e firmy, chc¹ce w ten sposób
rozwijaæ umiejêtnoœci pracowników.
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W takim przypadku wszystkie szczegó³y
ustalane s¹ indywidualnie z klientem, który
jest zleceniodawc¹ warsztatów. - Szkolenia
„in-company”, realizowane dla konkretnego
klienta, s¹ dostosowane do potrzeb bran¿y
i do specyfiki dzia³alnoœci danej firmy
– mówi Daria Chrzan.
Wp³yw na cenê ma zakres szkolenia oraz
jego forma, koniecznoœæ dodatkowego
przygotowania firmy organizuj¹cej zajêcia,
np. opracowania odpowiednich testów,
sprawdzaj¹cych wiedzê kursantów. Zdarzaj¹
siê tak¿e sytuacje, kiedy trzeba zbadaæ
potrzeby szkoleniowe pracowników danej
instytucji. - Badanie potrzeb szkoleniowych,
np. w formie superwizji w miejscu pracy
uczestników, jest dro¿sze ni¿ w formie
ankiet elektronicznych, czy
przeprowadzanych telefonicznie – wyjaœnia
Daria Chrzan. Zleceniodawcy czasami te¿
wymagaj¹ opracowywania tzw. „raportów
poszkoleniowych”.

Kameralnie znaczy dro¿ej
Grupy wahaj¹ siê zwykle od kilku do
kilkunastu lub nawet kilkudziesiêciu osób.
- Szkolenia warsztatowe w ma³ych,
kameralnych grupach (6-15 osób) s¹
zdecydowanie dro¿sze ni¿ szkolenia
seminaryjne, w których bierze udzia³ nawet
dwadzieœcia, trzydzieœci osób – mówi Daria
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Chrzan, która wyjaœnia, ¿e w przypadku tej
drugiej formy, zajêcia prowadzone s¹
w formie wyk³adu, po³¹czonego najczêœciej
z moderowan¹ dyskusj¹. - Iloœæ osób
uczestnicz¹cych nie pozwala na
zastosowanie innych, aktywizuj¹cych
uczestników metod szkoleniowych – dodaje
Daria Chrzan.
Wiêksza interakcja mo¿liwa jest dopiero
w ma³ych grupach, kiedy trener mo¿e
podyskutowaæ z ka¿dym uczestnikiem. Taka
forma zajêæ jest oczywiœcie efektywniejszym
rozwi¹zaniem, które nie pozostaje niestety
bez wp³ywu na cenê kursu. A te nie s¹
zwykle niskie.
Osoby, chc¹ce poszerzyæ swoj¹ wiedzê
na temat marketingu internetowego podczas
jedno lub dwudniowego szkolenia, musz¹
liczyæ siê z wydatkiem przekraczaj¹cym
nawet 2000 z³. Tak wysokie ceny
organizatorzy szkoleñ uzasadniaj¹ w³aœnie
kameralnymi warunkami pracy,
koniecznoœci¹ wykonania dodatkowych
materia³ów dydaktycznych, które otrzymuj¹
kursanci oraz niezbêdnym sprzêtem,
wykorzystywanym podczas zajêæ (warto
wiêc sprawdziæ, co oferuje firma
szkoleniowa „w pakiecie”, zanim
zdecydujemy siê na dany kurs). Nie bez
wp³ywu na finalny koszt s¹ te¿ stawki
trenerów, które wahaj¹ siê od oko³o 50 z³,
do nawet 250-270 z³ brutto za godzinê
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wyk³adu dla najlepszych wyk³adowców.

Trener musi byæ dobrym mówc¹
Szkolenia prowadz¹ najczêœciej praktycy,
którzy na co dzieñ stykaj¹ siê z omawianymi
na zajêciach zagadnieniami. - Z regu³y
zewnêtrzni specjaliœci s¹ bardzo otwarci
na wspó³pracê, szczególnie w momencie,
gdy mo¿emy wykazaæ, i¿ dotychczas
organizowane przez nas szkolenia by³y
sporym sukcesem – mówi Cezary Lech
z MaxROY.

Cezary Lech
MaxROY
Z regu³y zewnêtrzni specjaliœci
s¹ bardzo otwarci na
wspó³pracê, szczególnie
w momencie, gdy mo¿emy
wykazaæ, i¿ dotychczas
organizowane przez nas
szkolenia by³y sporym
sukcesem. My mamy knowhow, a oni potrzebn¹ nam
wiedzê.

- Na sta³e wspó³pracujemy z wybranymi
trenerami-praktykami, ekspertami w danym
temacie, dla których prowadzenie szkoleñ
stanowi dodatkow¹ aktywnoœæ zawodow¹.
Wszyscy nasi trenerzy posiadaj¹
specjalistyczne przygotowanie
merytoryczne, doœwiadczenie zawodowe
i niezbêdne umiejêtnoœci trenerskie
– informuje Daria Chrzan z Concept Labs.
I to oni i ich znane nazwiska – oprócz
doœwiadczenia w prowadzeniu projektów
dla du¿ych marek – s¹ najczêœciej
magnesem, który przyci¹ga uczestników.
Ale o wyk³adowcê-eksperta, który – oprócz
specjalistycznej wiedzy – posiada te¿
umiejêtnoœæ dzielenia siê ni¹ ze s³uchaczami,
czasami naprawdê trudno.

14

– Niektórzy z nich, mimo ogromnej wiedzy,
nie s¹ œwietnymi mówcami. Bez tej
umiejêtnoœci nie mo¿na prowadziæ
inspiruj¹cego szkolenia – zgodnie
podkreœlaj¹ zapytani przez nas trenerzy.
A dobry trener to osoba, która swoim
monologiem potrafi zachêciæ uczestników
szkolenia do konstruktywnego dialogu.
- Niestety czeœæ specjalistów z bran¿y ma
wyrobione zdanie na dany temat i nie
przyjmuje, ¿e ktoœ inny mo¿e mieæ
odmienne – dodaje Pawe³ Sala. W efekcie
wartoœæ merytoryczna spotkania
drastycznie spada, co - przy zwykle
wysokich kosztach, jakie uczestnicy p³ac¹ za
zajêcia - mo¿e rodziæ uzasadnion¹ frustracjê.
- Naprawdê wartoœciowych szkoleñ jest
niewiele. Niemniej bardzo wiele z nich mo¿e
inspirowaæ. Dowiemy czy nauczymy siê na
nich niewiele, du¿o mniej, ni¿ gdybyœmy siê
wczytali w kilka raportów lub blogów, ale
mo¿emy podpatrzeæ coœ, co sprawi, ¿e
otworzy siê nam jakaœ dot¹d zamkniêta
klapka w myœleniu. I dla takiego
pojedynczego "Eureka" warto siê od czasu
do czasu przejœæ na warsztat czy szkolenie
– komentuje Magdalena Górak, PR
manager w agencji interaktywnej Aregence.

ale te¿ - przede wszystkim - b³êdach
pope³nionych w prowadzeniu konkretnych
projektów. Uwa¿am, ¿e ka¿dego typu
szkolenie otwiera okno na bardziej
konkretn¹ wiedzê, uœwiadamia czego tak
naprawdê jeszcze nie wiemy, a powinniœmy
zg³êbiæ, aby zrobiæ kolejny krok w stronê
obranego celu.

Daria Chrzan
Concept Labs
Wszystkie proponowane przez
nas programy szkoleñ powstaj¹
na bazie wspó³pracy
z trenerem, wymianie
pomys³ów i doœwiadczeñ
dotycz¹cych danego tematu.
Wspólnie redagujemy treœæ
programu i projektujemy
przebieg szkolenia. Dbamy o to,
by zagadnienia by³y
wprowadzane w odpowiedniej
kolejnoœci i tak powi¹zane, aby
w efekcie tworzy³y zgran¹
kompozycjê.

Podobnego zdania jest Tomasz Michalik
dyrektor kreatywny w agencji interaktywnej
Insignia: - Najwa¿niejsze, aby opieraæ siê
o pracê na studiach przypadków. Nie ma
lepszej szko³y, ni¿ uczenie siê na sukcesach,
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REZERWACJA POWIERZCHNI

REKLAMOWEJ
IWONA BODZIONY
IB@INTERAKTYWNIE.COM
T: +48 661 878882

Studia studiom nierówne
Aneta Zadroga

Jedynie 7 proc. wszystkich studentów w Polsce kszta³ci siê na kierunkach technicznych i œcis³ych. To na
potrzeby rozwijaj¹cego siê rynku nowych technologii zdecydowanie za ma³o!

D

ziœ najwiêksz¹ przeszkod¹
w rozwoju firm jest nie brak
funduszy, a brak wykszta³conych
specjalistów. - To in¿ynierowie i specjaliœci
od nowych technologii s¹ dziœ kart¹
przetargow¹ w walce o pozycjê
pierwszeñstwa na rynku - podkreœla prof.
Jerzy Lis, prorektor ds. wspó³pracy
i rozwoju Akademii Górniczo
- Hutniczej w Krakowie.

Studencie, chodŸ do nas!

od uniwersytetów. A gdzie w tym wszystkim
s¹ przyszli informatycy?

Jeœli przyjrzeæ siê rankingom popularnoœci
poszczególnych kierunków studiów, ³atwo
zauwa¿yæ, ¿e informatyka, matematyka,
fizyka oraz inne przedmioty œcis³e s¹ doœæ
daleko od czo³ówki. Na kosmetologiê na
Uniwersytecie Medycznym w £odzi co roku
o jedno miejsce ubiega siê oko³o dwadzieœcia
osób. Podobnie jest z dziennikarstwem na
UW i UJ. Dalej s¹ filologie, psychologia,
socjologia, turystyka i prawo - niezale¿nie

Gdyby zestawiæ ze sob¹ cztery uczelnie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet £ódzki,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
oraz Uniwersytet Wroc³awski to dowiemy
siê, ¿e matematyk¹ i informatyk¹
zainteresowanych by³o nieca³ych dwóch
kandydatów na miejsce. Podczas
zesz³orocznej rekrutacji na wroc³awskiej
uczelni, informatykê chcia³o studiowaæ
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blisko 400 kandydatów. W porównaniu
z filologi¹ angielsk¹ czy psychologi¹, gdzie
chêtnych liczy siê w tysi¹cach, to doœæ
znikomy wynik.
Na krakowskiej Akademii GórniczoHutniczej by³o o wiele lepiej – o 6,5 tys.
miejsc na studiach dziennych ubiega³o siê
ponad 15 tys. kandydatów. To o trzy tysi¹ce
wiêcej ni¿ przed rokiem. Prym na tej uczelni
wiod³a w tym roku socjologia - dziesiêciu
chêtnych na miejsce, prawie dziewiêciu na
geodezjê i kartografiê, o jednego mniej na
budownictwo. Szeœciu kontrkandydatów
pokonaæ musia³ maturzysta, któremu chcia³
uzyskaæ indeks in¿ynierii biomedycznej.
- Na kierunki zamawiane mieliœmy œrednio
trzech chêtnych na miejsce - mówi rzecznik
uczelni, Bartosz Dembiñski. A kierunki
zamawiane (czyli te, do których dop³aca
ministerstwo i studiuj¹c które otrzymuje siê
stypendium) to w du¿ej mierze nowe,
po¿¹dane przez pracodawców specjalizacje,
które uczelnie otwieraj¹, posi³kuj¹c siê
badaniami rynku i analizami.

Ró¿ne losy absolwentów
Nie jest tajemnic¹, ¿e najwiêcej specjalistów
na potrzeby bran¿y internetowej dostarczaj¹
w Polsce uczelnie techniczne. To st¹d
wychodz¹ rzesze informatyków,
programistów, grafików, animatorów. Bran¿a
gier komputerowych wch³onie ka¿dego, kto
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tylko pojawi siê na rynku z odpowiednimi
umiejêtnoœciami. Dowód?
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
przedstawi³a badania losów swoich
absolwentów. Analizy przeprowadzone
przez uczelniany Oœrodek Monitorowania
Kadry Zawodowej pokaza³y, ¿e koñcz¹cy tê
uczelniê znajduj¹ pracê, albo ju¿ na ostatnim
roku studiów, albo zaraz po obronie. Prawie
3/4 absolwentów AGH na znalezienie pracy
potrzebuje mniej ni¿ miesi¹c. Dane GUS
o okresie poszukiwania pierwszej pracy
przez opuszczaj¹cych mury uczelni m³odych
ludzi mówi¹ œrednio o 5 - 6 miesi¹cach.
Ci, którzy pracê ju¿ znajd¹, w 90 procentach
korzystaj¹ z tego, czego nauczyli siê na
studiach. Pracuj¹ g³ównie w bran¿y
informatycznej, naftowej, energetycznej,
budownictwie. Zarabiaj¹ na pocz¹tku od
2 do 3 tys. z³.
- Dziœ m³odzi ludzie w pierwszej kolejnoœci
wybieraj¹ studia pod k¹tem perspektyw
pracy, a dopiero póŸniej zainteresowañ.
Chcemy im pokazaæ, na co mog¹ liczyæ po
skoñczeniu naszej uczelni - mówi Gra¿yna
Czop - Œliwiñska z Centrum Karier AGH.
Dodaje, ¿e dane z badañ trafiaj¹ te¿ do
pracodawców, z którymi uczelnia
przygotowuje programy sta¿y i praktyk.
- To, ¿e firmy same pytaj¹, a wrêcz prosz¹
o naszych absolwentów, to dla nas najlepsze
potwierdzenie skutecznoœci - cieszy siê prof.
Jerzy Lis. - My z kolei staramy siê reagowaæ

18

jak najszybciej na potrzeby rynku, co roku
otwieramy kilka nowych kierunków i
specjalnoœci, zapraszamy praktyków do
udzia³u w zajêciach. Szko³y techniczne nie
maj¹ innego wyjœcia, musz¹ reagowaæ na
potrzeby przemys³u i nowych technologii
i w dodatku musz¹ to robiæ bardzo szybko
i najlepiej z kilkuletnim wyprzedzeniem
- podkreœla.
Efektami nauczania chwali³ siê w lutym
równie¿ Uniwersytet Œl¹ski. Tutaj 76 proc.
absolwentów ma pracê, 3 proc. prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ. Najczêœciej wybieranymi
bran¿ami dzia³alnoœci gospodarczej by³y:
edukacja, nauka i szkolenia (18 proc.),
grafika, fotografia i kreacja (10 proc.). I tutaj
widaæ ró¿nicê miêdzy uczelniami
technicznymi a uniwersytetami. O wiele
mniej popularne wœród absolwentów tych
drugich okazuj¹ siê: Informatyka
i programowanie, Internet i multimedia, PR,
reklama, marketing. Ró¿nice widaæ te¿ w
zarobkach - œrednio miêdzy 1 a 1,5 tys. z³.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
chce, aby od przysz³ego roku takie badania
obowi¹zkowo prowadzi³y wszystkie
uczelnie. Bez nich trudniej bêdzie
o akredytacjê, maj¹ te¿ pomóc w wyborze
kierunku przysz³ym studentom. - Badania
takie u³atwi¹ weryfikacjê jakoœci nauczania.
Bêd¹ sygna³em dla uczelni, po jakich
kierunkach jest praca, gdzie jest niedobór
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W miasteczku jest biznes
Warta odnotowania inicjatywa, oparta na zapotrzebowaniu na specjalistów nowych
technologii, rozwija siê w Nowym S¹czu. Za dwa lata zacznie tam dzia³aæ najwiêksze w
Polsce multimedialne miasteczko. Bêdzie szkoliæ studentów i m³odych grafików, wspieraæ
firmy i ³¹czyæ naukê z biznesem.
Do Miasteczka Multimedialnego mo¿na bêdzie przyjœæ z pomys³em, zweryfikowaæ go w
towarzystwie ekspertów i doœwiadczonych firm, a póŸniej przekuæ pomys³ na praktyczn¹
wiedzê i za³o¿yæ firmê. Po pierwsze pod uwagê brane bêd¹ technologie mobilne. Drugim
wa¿nym obszarem rozwoju ma byæ animacja komputerowa. Pomys³y zrzeszonych w
nowos¹deckim oœrodku m³odych twórców i grafików maj¹ pomóc w produkcji animacji
komputerowych w coraz popularniejszych grach, a tak¿e przy tworzeniu wizualizacji
danych i ró¿nego rodzaju symulacji komputerowych.
- Z jednej strony stawiamy na wspó³pracê, z drugiej na projekty indywidualne - mówi
Krzysztof Wnêk, prezes zarz¹du Miasteczka Multimedialnego. - Chcemy zebraæ jak najwiêcej
m³odych, zdolnych ludzi, czêsto z ma³ych miejscowoœci, którzy nie maj¹ bezpoœredniego
dostêpu do du¿ych oœrodków akademickich i rozwojowych, i pokazaæ im, ¿e mog¹ ze swoj¹
prac¹ i pomys³ami wyjœæ na œwiat³o dzienne - t³umaczy ideê Miasteczka Multimedialnego.

wykszta³conej kadry, czego wymagaj¹ od
szkó³ wy¿szych przedsiêbiorstwa
- podkreœla Bartosz Loba, rzecznik
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Gry z nowymi technologami
S¹ jednak pozytywne trendy na rynku,
o których warto mówiæ. Jedn¹ z nich jest
Europejskie Centrum Gier, które dzia³a
od 2008 roku. Na studiach podyplomowych
kszta³ci animatorów i grafików, ca³y czas
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poszerza swoj¹ ofertê. Informacyjny klaster
to pomys³ unikalny w skali nie tylko Polski,
ale i Europy Wschodniej. Jego efektem mog¹
byæ komfortowe dla inwestorów z bran¿y
gier warunki do otwierania u nas
laboratoriów tworz¹cych gry wideo oraz
zajmuj¹cych siê outsourcingiem.
W projekt zaanga¿owa³y siê krakowskie
firmy z bran¿y gier komputerowych,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet
Jagielloñski oraz Krakowski Park
Technologiczny. - Pomys³ wyszed³ od
najbardziej zainteresowanych, czyli firm
zajmuj¹cych siê produkcj¹ i dystrybucj¹
produktów zwi¹zanych z elektroniczn¹
rozrywk¹, których coraz wiêcej powstaje
w Krakowie. Ma³opolska jest zapleczem
bran¿y IT w Polsce, mamy wykwalifikowane
kadry, powinniœmy wiêc to wykorzystaæ
- mówi Karol Konwerski z Krakowskiego
Parku Technologicznego. – Zw³aszcza, ¿e do
tej pory nikt w Polsce siê o to nie pokusi³
- dodaje.
Podobne studia proponuj¹ m³odym ludziom
uczelnie w USA. National University
w Dolinie Krzemowej oferuje stopieñ
magistra produkcji i projektowaniu gier
wideo, podobnie Massachusetts Institute
of Technology, Stanford czy Carnegie Mellon
University.

poniewa¿ przygotowane zadania s¹
podobne do problemów, z którymi
spotykamy siê na co dzieñ.
Czy uczelnie kszta³c¹ takich ludzi, czy
raczej o dobrego pracownika trudno na
obecnym rynku?

Fot.: Jakub Dêbski

Jakub Dêbski
dyrektor krakowskiego biura Research
& Development firmy ESET
Czy ³atwo dziœ o specjalistów, których
Pañstwo poszukujecie?
O specjalistów w IT jest dzisiaj bardzo
trudno, szczególnie o takich, którzy zajmuj¹
siê bezpieczeñstwem komputerowym.
Technologie informatyczne rozwijaj¹ siê
szybko, a wraz z nimi ewoluuj¹ zagro¿enia
i techniki ataków. Bycie specjalist¹ ds.
bezpieczeñstwa wymaga pasji, chêci do
zdobywania wiedzy i ci¹g³ego rozwoju.
Pierwszym krokiem w naszym procesie
rekrutacji jest rozwi¹zanie jednego z trzech
przygotowanych zadañ. Rozwi¹zanie, choæ
jednego z nich, œwiadczy o tym, ¿e osoba
posiada wystarczaj¹ce umiejêtnoœci.
Umo¿liwia te¿ sprawdzenie, czy ten typ
pracy bêdzie sprawiaæ przyjemnoœæ,

Rzadko bywa tak, ¿e student po
zakoñczeniu nauki jest przygotowany
do pracy. Ka¿da bran¿a u¿ywa konkretnych
technologii i dopiero ich opanowanie
umo¿liwia swobodn¹ pracê. Uczelnie ucz¹
podstaw teoretycznych, co jest wed³ug
mnie dobre, poniewa¿ technologie starzej¹
siê zbyt szybko. Informatyka jest dziedzin¹
wiedzy, która jest najbardziej dostêpna.
Ka¿dy, nie tylko student, mo¿e zdobywaæ
wiedzê i umiejêtnoœci w ramach swoich
zainteresowañ. Najlepszym przyk³adem
jest jeden z naszych najlepszych
analityków zagro¿eñ, który wczeœniej by³
lekarzem w pañstwowej s³u¿bie zdrowia.

W Europie kursy z projektowaniem gier ma
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w programie nauczania londyñska szko³a
wy¿sza Royal College of Art, gdzie mo¿na
doktoryzowaæ siê z projektowania
interaktywnoœci.
Niepubliczna Polsko-Japoñska Wy¿sza
Szko³a Technik Komputerowych, która
istnieje w Warszawie od 1994 roku, na brak
zainteresowanych nauk¹ te¿ nie narzeka.
Zapotrzebowanie na przedmioty zwi¹zane
z bran¿¹ internetow¹ by³o na tyle du¿e,
¿e szko³a mo¿e pochwaliæ siê ju¿ dwoma
oddzia³ami - w Gdañsku i Bytomiu.
Pog³êbianie wiedzy ogólnej odbywa siê tutaj
równolegle z poznawaniem specyficznych
problemów, metod i narzêdzi
informatycznych zwi¹zanych z wybran¹
specjalizacj¹. - Pisanie gier, scenopisarstwo
i re¿yseria, programowanie, tworzenie
obudowy gier, czyli grafiki i dŸwiêku - tego
uczy szko³a warszawska i teraz tak¿e UJ
- t³umaczy prof. Jerzy Szwed, dziekan
Wydzia³u Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ.

Wystudiowane wymagania
- Ma³opolska i Mazowsze maj¹ zaplecze oraz
potencja³ w postaci wy¿szych uczelni, które
ka¿dego roku koñczy rzesza absolwentów
z zakresu szeroko pojêtego IT, grafiki
komputerowej czy marketingu, a tak¿e
innych specjalnoœci potrzebnych w bran¿y
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nowych technologii - oceniaj¹ analitycy
z Advisory Group TEST Human Resources.
Portal otoPraca.pl przeanalizowa³ liczbê
ofert pracy, które pojawi³y siê na rynku
w ostatnim kwartale 2009 roku. Okazuje siê,
¿e najbardziej poszukiwane zawody to
handlowcy, informatycy, ksiêgowi
i pracownicy sektora bankowoœci. - Prawie
10 proc. og³oszeñ przeznaczonych by³o dla
informatyków, tutaj pozytywnie na tle
innych regionów prezentuje siê dolnoœl¹skie,
gdzie ofert dla specjalistów w tej bran¿y jest
ok. 17 proc. - mówi Marta Krauze z serwisu
otoPraca.pl. - Informatycy poszukiwani s¹
szczególnie w województwach:
ma³opolskim, mazowieckim i na
Podkarpaciu. Stosunkowo ³atwo znajd¹ te¿
pracê w okolicach £odzi, na Œl¹sku,
w Wielkopolsce i Pomorzu Zachodnim.
Zapotrzebowanie pracodawców idzie
w parze z wysokimi wymaganiami samych
specjalistów, a nawet studentów. Przyszli
in¿ynierowie nie pójd¹ na sta¿ za mniej ni¿
tysi¹c z³otych. Po³owa chcia³aby zarabiaæ od
tysi¹ca do 1,5 tys. z³ netto. Co trzeci - zaraz
po studiach oczekuje wynagrodzenia
w wysokoœci 2 tys. z³ netto. 4 tys. po trzech
latach pracy spodziewa siê co pi¹ty badany.
Takie wyniki przynosz¹ badania blisko
tysi¹ca studentów III, IV i V roku trzech
najwiêkszych szkó³ technicznych w kraju:
Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
Politechniki Krakowskiej i Politechniki
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Œl¹skiej.
Ale pracodawcy nie chc¹ p³aciæ za sam
dyplom. - Studentom brakuje praktycznych
umiejêtnoœci, nie anga¿uj¹ siê w pracê,
a zaraz po studiach trudno na nich polegaæ
- wylicza Jadwiga Pêczek z firmy
rekrutacyjnej Sabre Polska. Za tak¹ sytuacjê
wini studentów, ale te¿ uczelnie. - Brakuje
modyfikacji programów nauczania i nowych
kierunków, które zaspokoi³yby potrzeby
pracodawców - podkreœla i dodaje,
¿e uczelnie powinny k³aœæ nacisk na
kreatywne myœlenie oraz dzia³anie
w sytuacjach kryzysowych.
Anna Wyczesany z ArcelorMittal Poland
S.A. stwierdza: - Najwiêksz¹ szansê na
odniesienie sukcesu maj¹ absolwenci, którzy
poza dyplomem renomowanej uczelni,
potrafi¹ zdobyt¹ wiedzê wykorzystaæ
w praktyce, równie¿ w obcojêzycznym
œrodowisku pracy.
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Jak¹ uczelniê wybraæ: pañstwow¹ czy
prywatn¹?
Anna Chodacka

Po wiedzê merytoryczno – techniczn¹ najlepiej udaæ siê na uczelniê pañstwow¹. Z kolei szybciej na zmiany
na rynku pracy potrafi zareagowaæ uczelnia prywatna, proponuj¹c ¿akom nowe kierunki studiów.

M

arketing internetowy to fraza,
która elektryzuj¹co dzia³a na
bran¿ê interaktywn¹ i studentów,
którzy zdecydowali siê pog³êbiæ lub nabyæ
wiedzê z tego zakresu. Popularnoœæ form
reklamowych w internecie zaczê³a
przek³adaæ siê na konkretne formy edukacji.
Co wiêcej, na tyle popularne, ¿e w interesie
uczelni jest choæby rozwa¿enie
ewentualnoœci uruchomienia takiego
kierunku. Ale jak szkol¹ uczelnie?
- Na uczelniach pañstwowych studenci
zmuszani s¹ do przyswajania wiedzy
teoretycznej, która nigdy nie przyda im siê
w pracy zawodowej – uwa¿a Dawid
Szczepaniak z agencji interaktywnej
Pride&Glory. - Wyk³adowcy s¹ ludŸmi,
którzy od lat nie maj¹ jakiegokolwiek
kontaktu z prawdziwym marketingiem.
Mo¿e siê mylê, ale nie znam w Polsce uczelni
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pañstwowej, która prowadzi kierunek
zwi¹zany z reklam¹ nastawiony g³ównie
na wiedzê praktyczn¹. A nawet jeœli próbuj¹
- to maj¹ naprawdê dziwne kryteria doboru
praktyków – stwierdza przedstawiciel
Pride&Glory.
Grzegorz B³a¿ewicz, w³aœciciel agencji
Benhauer, myœli inaczej.
- Uwa¿am, ¿e pos³ugiwanie siê podzia³em

23

na uczelnie prywatne i pañstwowe jest
trochê przestarza³e – mówi B³a¿ewicz.
- S¹ bardzo dobre uczelnie pañstwowe
i bardzo z³e uczelnie pañstwowe.
Podobnie jest z prywatnymi. Kwestia
przygotowania do zawodu na pewno
nie le¿y po stronie uczelni, tylko po stronie
studenta i pracownika – przekonuje.

Z potrzeby rynku
Rzeszowski WSiZ, jako pierwsza w Polsce
uczelnia, uruchamia studia uzupe³niaj¹ce
magisterskie na specjalnoœci: Marketing
interaktywny. Marketing internetowy
dominowa³ dotychczas na studiach
podyplomowych.
- Pomys³ zrodzi³ siê z potrzeby. Sam chêtnie
bym siê na takie studia kiedyœ wybra³
– mówi Mateusz Tu³ecki, pomys³odawca
studiów Marketing internetowy
i Marketing w sieci WSiZ w Rzeszowie.
- Wiadomo, rynek siê dynamicznie rozwija,
brakuje ludzi do pracy posiadaj¹cych ju¿
okreœlon¹ wiedzê, dlatego wiedzia³em,
¿e siê musi udaæ – dodaje.
Marketing w sieci okaza³ siê te¿ gwiazd¹
studiów podyplomowych na Wy¿szej Szkole
Europejskiej w Krakowie. Podczas
rekrutacji na trzeci¹ z kolei ods³onê tych
studiów, uczelnia zmuszona by³a odrzuciæ
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oko³o 30 osób. Pierwszy rocznik studentów
jest ju¿ po obronach prac dyplomowych.
- W tegorocznej, jesiennej rekrutacji
Marketing w sieci by³ jednym
z najpopularniejszych kierunków
– uruchomiliœmy dwie grupy æwiczeniowe,
³¹cznie 40 osób – informuje Ewa Kielar,
specjalista ds. promocji studiów
podyplomowych z WSE.
Presti¿u dodaje patronat merytoryczny nad
kierunkiem, który obj¹³ Zwi¹zek
Pracodawców Bran¿y Internetowej - IAB
Polska. Zdaniem Jaros³awa Sobolewskiego,
dyrektora generalnego IAB Polska, to wa¿ny
krok w rozwoju bran¿y internetowej.
- Tylko profesjonalna edukacja kadr pomo¿e
sprawnie rozwijaæ siê tej ga³êzi gospodarki.
Przyjmujemy tê inicjatywê z du¿ym
uznaniem – mówi Sobolewski.
Dawid Szczepaniak, który jest jednym
z wyk³adowców Marketingu w sieci jest
zdania, ¿e to sami studenci przyczyniaj¹ siê
do rosn¹cej popularnoœci tego kierunku.
- To oni robi¹ nam najlepsz¹ reklamê
twierdz¹c, ¿e w Krakowie uda³o powo³aæ do
¿ycia studia wyró¿niaj¹ce siê na tle innych
tego typu w Polsce – mówi Szczepaniak.
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Popularne studia podyplomowe
SGH z Warszawy by³a pierwsz¹ uczelni¹,
która postanowi³a wype³niæ lukê, jaka
pojawi³a siê na rynku i w 2006 roku
uruchomi³a studia podyplomowe
z marketingu internetowego.
– Kierunek cieszy siê spor¹ popularnoœci¹.
W ci¹gu roku przeprowadzamy cztery
edycje, co daje 120-130 studentów. To jeden
z popularniejszych kierunków na
podyplomówkach – mówi Tymoteusz
Doligalski z SGH.
Mimo ¿e wybór kierunków na studia
podyplomowe na krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej jest imponuj¹cy, uczelnia
ta równie¿ powa¿nie zastanawia siê nad
utworzeniem kierunku zwi¹zanego
z marketingiem internetowym. – Trwaj¹
rozmowy. Rozpatrujemy tak¹ mo¿liwoœæ,
ale ¿eby powiedzieæ coœ na pewno, jest
jeszcze za wczeœnie - przekonuje Bartosz
Dembiñski, rzecznik AGH.

Oprócz marketingu
- Teraz studenci ju¿ w trakcie studiów
zaczynaj¹ pracowaæ i niestety czêsto cierpi¹
na tym studia – mówi Wies³aw
Lubaszewski, który na Elektronicznym
Przetwarzaniu Informacji wyk³ada takie
przedmioty jak wprowadzenie do semantyki,
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automatyczna ekstrakcja informacji czy
interfejs w jêzyku naturalnym.
Studia na Elektronicznym przetwarzaniu
informacji to z za³o¿enia kierunek
informatyczno – humanistyczny. - Doszliœmy
do wniosku, ¿e same umiejêtnoœci
techniczne nie wystarcz¹ i trzeba je
obudowaæ wiedz¹ o ludzkich mechanizmach
komunikacyjnych i potrzebach estetycznych
– przytacza genezê powstanie kierunku
Wies³aw Lubaszewski.
I faktycznie, patrz¹c na przedmioty
wyk³adane na EPI, mo¿na siê zdziwiæ,
widz¹c poetykê obok grafiki i animacji
komputerowej, czy retorykê obok baz
danych. A wszystko po to, aby przysz³y
informatyk – humanista, móg³ pracowaæ jako
webmaster, grafik komputerowy czy
specjalista obs³ugi technicznej zdalnego
nauczania (e-learning).

Komunikacja dominuje
Przysz³ych pracowników bran¿y
internetowej uczelnie prywatne
i pañstwowe kszta³c¹ przede wszystkim na
kierunkach zwi¹zanych z komunikacj¹,
np. dziennikarstwo b¹dŸ PR. Jednak
niejednokrotnie staraj¹c siê nad¹¿aæ
za rynkiem pracy, decyduj¹ siê na bardziej
nowatorskie inicjatywy.
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Bartosz Dembiñskim, rzecznik AGH,
przekonuje, ¿e przysz³y pracownik bran¿y
interaktywnej wykszta³ci siê m.in. na
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki czy Wydziale
Zarz¹dzania. Osobn¹ kwesti¹ na AGH jest
kszta³cenie specjalistów IT. Po absolwentów
kierunków informatycznych pracodawcy
zg³aszaj¹ siê sami i niezmiennie ciesz¹ siê
one wziêciem wœród maturzystów.
Polsko Japoñska Szko³a Technik
Komputerowych oferuje studia Sztuka
Nowych Mediów, których absolwenci
otrzymuj¹ wykszta³cenie z zakresu
wykorzystania technik komputerowych,
ale tak¿e podstawy edukacji artystycznej.
Interesuj¹cym pomys³em jest tak¿e
informatyka spo³eczna, która z za³o¿enia ma
wykszta³ciæ przysz³ego specjalistê
marketingu internetowego czy pracownika
e-commerce.
Inn¹, ciekaw¹ inicjatyw¹ jest Akademia
CISCO w Zak³adzie Systemów
Komputerowych Instytutu Informatyki na
Uniwersytecie Œl¹skim. Na studiach
podyplomowych przyszli projektanci sieci
komputerowych poznaj¹ technologie CISCO,
a na koniec otrzymuj¹ pierwszy stopieñ
zawodowy CISCO (CCNA).
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Ale studiowanie modnych kierunków nie jest
jedyn¹ drog¹ do zdobycia wiedzy
o bran¿y interaktywnej.
- Nale¿y pogratulowaæ uczelniom szybkiej
reakcji na zapotrzebowanie rynkowe.
Na pewno znajdzie siê trochê ludzi, którzy
chc¹ siê tego uczyæ, nie widz¹c innej drogi na
zdobycie takiej wiedzy – mówi Grzegorz
B³a¿ewicz. - Czy te kursy s¹ potrzebne
- to jest inna rzecz. Ja uwa¿am, ¿e
w marketingu podstawowe definicje, takie
jak koszt pozyskania klienta czy koszt
wygenerowania sprzeda¿y, pozostaj¹
niezmienne. Mamy tylko inne narzêdzia,
¿eby dzia³ania marketingowe realizowaæ.
Na studiach typu ksiêgowoœæ i finanse uczy
siê poprawnego ksiêgowania, a nie uczy siê
obs³ugi systemu finansowo-ksiêgowego.
Dlaczego na marketingu mia³oby byæ
inaczej? – pyta retorycznie B³a¿ewicz.
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REKLAMA

Praktycy maj¹ g³os

Bran¿a IT wch³onie ka¿dego
Aneta Zadroga

Programiœci, informatycy, graficy, animatorzy, webmasterzy, specjaliœci od reklamy i marketingu
internetowego - dla tych zawodów pracy nie brakuje. Uczelnie oraz firmy szkoleniowe staraj¹ siê sprostaæ
oczekiwaniom rynku, czêsto jednak reaguj¹ jeszcze zbyt powoli - oceniaj¹ eksperci zajmuj¹cy siê rynkiem
pracy.

M

imo spowolnienia gospodarczego,
specjaliœci z bran¿y nowych
technologii rok 2009 mog¹ zaliczyæ
do udanych. Zapotrzebowanie na takich
pracowników nie spad³o, co wiêcej - raporty
firm doradczych i analitycznych s¹ dla
adeptów informatyki we wszelkiego rodzaju
ods³onach bardzo optymistyczne. Wed³ug
firmy Sedlak&Sedlak, w tym roku na pewno
w Polsce bêdzie wzrastaæ liczba specjalistów,
szczególnie z wykszta³ceniem technicznym,
a zmniejszaæ siê liczba pracowników
wykonuj¹cych prace proste.
- Pamiêtajmy, ¿e mimo bezrobocia w firmach
zawsze brakuje wysokiej klasy specjalistów.
W ci¹gu najbli¿szych lat na pewno wzroœnie
zapotrzebowanie na elektroników,
informatyków i specjalistów od us³ug
zwi¹zanych z popraw¹ jakoœci ludzkiego
¿ycia - wylicza dr Kazimierz Sedlak, szef
Sedlak&Sedlak.
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Webmaster na wagê z³ota
Od pewnego czasu uczelnie, zarówno
publiczne jak i prywatne oraz firmy
szkoleniowe, zauwa¿aj¹, ¿e rynek ch³onie
specjalistów z bran¿y internetowej.
Uniwersytet Warszawski proponuje studia
z zastosowania informatyki i technologii
informacyjnej, in¿ynieriê systemów
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informatycznych, uczy o narzêdziach i
technikach wirtualnej edukacji, a tak¿e
systemach transmisji radiowej i technikach
multimedialnych. Uniwersytet Wroc³awski
stawia na przygotowywanie specjalistów od
kszta³cenia na odleg³oœæ, a uczelnia ³ódzka
uczy programowania i ³¹czenia informatyki
z biznesem. Na jednym z kierunków
podyplomowych mo¿na dowiedzieæ siê, jak
zaprojektowaæ aplikacje dla biznesu, czy te¿
na czym polega programowanie portali
internetowych. Nie brakuje te¿ szkoleñ
z podobnej tematyki. Wystarczy wpisaæ
zapytanie do wyszukiwarki Google,
by zobaczyæ jak bogata jest oferta.
Jedna z najlepszych uczelni technicznych
w kraju - Politechnika Gdañska, oferuje
szeroki wachlarz kierunków zwi¹zanych
z informatyk¹, nowymi technologiami,
elektronik¹. Do nauki i starañ dodatkowo
maj¹ studentów zachêcaæ 3-miesiêczne
praktyki letnie w siedzibie g³ównej
Microsoft - w Redmont w Stanach
Zjednoczonych. - To szansa po podnoszenie
kwalifikacji i pracê w najlepszym zespole
- przekonuje Micha³, student PG, który stara
siê o taki wyjazd. Mimo, ¿e jeszcze studiuje,
ma ju¿ pracê w firmie zajmuj¹cej siê
produkcj¹ oprogramowania i zapewnia,
¿e jeszcze przed obron¹ dyplomu by³
przekonany, ¿e wybra³ dobrze. - Zarobki
rzêdu 2 tys. jeszcze w trakcie nauki, to
rzeczywiœcie nie s¹ bajki - podkreœla.
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- Tym bardziej, ¿e ludzie znaj¹cy siê na
rzeczy bêd¹ jeszcze d³ugo potrzebni, bran¿a
IT rozwija siê coraz bardziej - dodaje.
Zauwa¿aj¹ to te¿ uczelnie prywatne. Wy¿sza
Szko³a Biznesu w Nowym S¹czu szkoli
in¿ynierów zajmuj¹cych siê budow¹,
wdra¿aniem lub administracj¹ narzêdzi
i systemów informatycznych. Webmasterzy,
programiœci, analitycy systemów baz danych
- tego typu oferty pracy pojawiaj¹ siê
najczêœciej, takich te¿ pracowników kszta³ci
uczelnia w Nowym S¹czu.
- Jest lepiej na rynku, jednak ci¹gle nie
rewelacyjnie - przyznaj¹ osoby zajmuj¹ce siê
rekrutacj¹ w jednej ze sto³ecznych firm
z bran¿y gier komputerowych. - W grudniu
œci¹galiœmy programistów i grafików z Chin,
bo najlepszych Polaków dawno zabra³y
zagraniczne firmy, a zdarzaj¹ siê sytuacje,
kiedy na ma³o doœwiadczonego specjalistê
nie mo¿emy sobie pozwoliæ - dodaj¹.
Firma ESET, producent programu
antywirusowego, kilka tygodni temu
rozpoczê³a rekrutacjê pracowników do
swojego krakowskiego biura Research
& Development. Na najzdolniejszych czekaj¹
stanowiska programistów i analityków
zagro¿eñ. Krakowski oddzia³ istnieje od
2008 roku i jest jedynym oœrodkiem, poza
s³owack¹ central¹, w którym bezpoœrednio
rozwija siê algorytmy, funkcjonalnoœci
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i silnik skanuj¹cy programów tej firmy oraz
analizuje i rozbraja nowe zagro¿enia
atakuj¹ce u¿ytkowników. W wyniku
rozpoczêtej rekrutacji, do koñca 2010 roku
krakowskie biuro zatrudni dwadzieœcia osób
na stanowiskach analityków zagro¿eñ oraz
programistów. Ale firma z wyrobion¹ mark¹
nie ma czasu na doszkalanie przysz³ych
pracowników. Aby aplikowaæ o pracê, tutaj
równie¿ trzeba udowodniæ swoj¹ wiedzê
w zakresie programowania oraz znajomoœæ
in¿ynierii wstecznej rozwi¹zuj¹c jedno
z trzech przygotowanych specjalnie do
celów rekrutacji zadañ. Jakub Dêbski,
dyrektor krakowskiego oddzia³u firmy R&D,
podkreœla, ¿e poszukuje do swojego biura
pasjonatów zagadnieñ zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem IT, znaj¹cych budowê
systemów operacyjnych, posiadaj¹cych
wiedzê programistyczn¹ oraz znaj¹cych
zasady in¿ynierii wstecznej.

Wynagrodzenia ca³kowite na wybranych stanowiskach
dyrektor ds. finansów
dyrektor operacyjny/zarz¹dzaj¹cy
dyrekotr ds. sprzeda¿y
kierownik ds. marketingu
kierownik projektu IT
Key Account Manager
g³ówny ksiêgowy
konsultatnt ds.. IT
analityk biznesowy
programista
kierownik ds. obs³ugi klienta
in¿ynier budowy
specjalista ds. marketingu
specjalista ds.. finasowych
specjalista ds. kadr i p³ac
przedstawiciel handlowy
specjalista ds. administracyjnych
m³odszy ksiêgowy
magazynier
kasjer-sprzedawca

20 000
18 500
17 500
11 500
10 000
9 000
8 370
7 775
6 500
6 204
5 900
5 275
5 000
4 650
4 500
4 160
3 850
3 500
2 775
1 700
ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ przez Sedlak&Sedlak w 2009 r.

Dobre praktyki
Chocia¿ bran¿a przyznaje, ¿e poszczególnych
specjalistów nadal nie ma pod dostatkiem,
to s¹ przyk³ady inicjatyw, które warto
przywo³aæ. Niektórzy zwracaj¹ uwagê na
fakt, ¿e rynek siê zmienia, ¿e trzeba postawiæ
na internet i rozwój kompetencji w tym
zakresie. W Krakowie prym pod tym
wzglêdem wiod¹ Uniwersytet Jagielloñski
i Akademia Górniczo - Hutnicza.
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Informatyk to ma pensjê!
Jak policzy³a firma Sedlak&Sedlak,
w 2009 roku Warszawa by³a liderem
p³acowym wœród polskich miast.
Mediana wynagrodzeñ w stolicy
wynios³a 5,2 tys. z³ i by³a o 44 proc.
wy¿sza ni¿ w Krakowie (3,6 tys. z³)
i a¿ o 86 proc. wiêksza ni¿ w Lublinie
(2,8 tys. z³).

Spoœród osób pracuj¹cych w ró¿nych
bran¿ach, najwy¿sze p³ace – rzêdu 7 tys.
z³ – otrzymywali pracownicy
telekomunikacji oraz technologii
informatycznych. Bior¹c pod uwagê
obszar firmy, najwy¿sze p³ace oferowano
pracownikom dzia³ów IT oraz finansów
i controllingu. Specjaliœci zarabiali
w nich od 5,5 do ponad 6 tys. z³.
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Park Life Science, po³o¿ony w s¹siedztwie
kampusu UJ w Krakowie, to trzy budynki
o ³¹cznej powierzchni 25 tys. m. kw.,
wype³nione g³ównie wysokiej klasy
laboratoriami. Miejsce do pracy i rozwoju
umiejêtnoœci znajd¹ tu nie tylko naukowcy,
ale te¿ osoby zajmuj¹ce siê rozwojem
swoich umiejêtnoœci w dziedzinie nowych
technologii. W 2009 w Parku Life Science
ruszy³ program wsparcia doktorantów,
którzy chc¹ swój pomys³ na badania przekuæ
w biznes. Zasada jest prosta: doktorant ma
pomys³ i plany badañ, które mo¿na
wykorzystaæ w biznesie. I które maj¹ szanse
przynosiæ dochody. Park daje na rozwój tych
planów pieni¹dze, których doktorantowi
brakuje - nawet do 200 tys. euro.
Najbardziej po¿¹dane s¹ pomys³y z obszaru
biotechnologii, fizyki czy nanotechnologii.
- Interesuj¹ nas równie¿ inwestycje
w projekty z bran¿y IT - twierdzi Pawe³
B³achno, prezes Jagielloñskiego Centrum
Innowacji, które zarz¹dza Parkiem Life
Science.
Potrzebê kszta³cenia specjalistów z bran¿y
IT i nowych technologii widz¹ w Krakowie
nie tylko uczelnie, ale i w³adze regionalne.
W paŸdzierniku ubieg³ego roku UJ i AGH
podpisa³y umowy z urzêdem
marsza³kowskim, który rozda szko³om
wy¿szym kilkadziesi¹t milionów z³otych
z unijnej kasy na rozwój bazy dydaktycznej
i wyposa¿enie laboratoriów. Unijne granty
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wspieraæ maj¹ nowe technologie
i matematykê.
AGH ponad 60 mln z³ przeznaczy
w najbli¿szych miesi¹cach na Studium
Jêzyków Obcych (multimedialne centrum
jêzykowe dla studentów kierunków
technicznych), rozwój bazy dydaktycznej
Katedry Telekomunikacji, adaptacjê
i dodatkowe wyposa¿enie laboratoriów
badawczych i budowê nowoczesnego
Centrum Komputerowego. Akademia
Górniczo-Hutnicza realizuje obecnie
kilkanaœcie projektów, które maj¹ podnieœæ
jakoœæ kszta³cenia na uczelni i zapewniæ jej
studentom wysokie kwalifikacje. Uczelnia
buduje Centrum Informatyki, modernizuje
poszczególne wydzia³y, wspó³pracuje przy
tworzeniu Ma³opolskiego Parku Technologii
Informacyjnych, który powstaje
w podkrakowskich Pychowicach.
Wspó³pracuje m.in.. z IBM, Motorol¹, Google.
- Unii Europejskiej bardzo zale¿y na
powi¹zaniu nauki i gospodarki. Badamy
rynek pracy i dostosowujemy do jego
potrzeb kolejne przedsiêwziêcia - mówi
Bartosz Dembiñski, rzecznik AGH.
Województwo ma³opolskie i Uniwersytet
Jagielloñski bêd¹ z kolei wspólnie podnosiæ
poziom nauczania matematyki i nowych
technologii informatycznych.
- W Ma³opolskim Regionalnym Programie
Operacyjnym na projekty zwi¹zane
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z kszta³ceniem przeznaczono blisko 140 mln
z³ - mówi wicemarsza³ek Leszek Zegzda.
- Nie ma rozwoju technologii bez nauk
œcis³ych - podkreœla.

Rewolucja w szkolnictwie
pomo¿e?
Sytuacjê ma szansê poprawiæ reforma
przygotowywana od wielu miesiêcy przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
W pierwszym tygodniu lutego eksperci firmy
doradczej Ernst & Young oraz Instytutu
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ og³osili
"Strategiê rozwoju szkolnictwa wy¿szego
w Polsce do roku 2020". Dokument
przygotowali na zlecenie rz¹du. Jedna
z proponowanych zmian zak³ada bowiem
powstanie nowego rodzaju uczelni
- z trzyletnim programem nauczania oraz
œledzenie zawodowych losów absolwentów.
Ma to pomóc kszta³ciæ na potrzeby rynku
i ³atwiej dostosowywaæ zmiany do
aktualnych wymagañ pracodawców.
- To ogromna rewolucja, ale bardzo
potrzebna. I taka, o której od wielu lat
pracodawcy wspominaj¹, a ci¹gle trafiaj¹ na
mur niezrozumienia ze strony uczelni
- przyznaje Marta Donhefner-Wojtkiewicz,
dyrektor Advisory Group TEST Human
Resources. Nowe, trzyletnie studia
w kolegiach akademickich to takie
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przygotowanie do zawodu, tyle ¿e na
wy¿szym poziomie ni¿ w szkole zawodowej.
Jeœli siê uda, jest szansa, ¿e bêdziemy mieæ
tak potrzebnych dziœ specjalistów.
Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e program na
tych studiach oparty by³by na potrzebach
rynku pracy. - Programy nauczania musz¹
byæ bardziej elastyczne. A poniewa¿ takie
studia w kolegiach trwa³yby krócej, szybciej
i na bie¿¹co mog³yby byæ modyfikowane.
Dziœ, mówi¹c o potrzebie dostosowania
studiów do potrzeb rynku, spotykamy siê
z argumentacj¹, ¿e to bardzo d³ugi proces.
Inwestorzy mówi¹: "Dajcie nam
specjalistów", a uczelnie odpowiadaj¹:
"Potrzebujemy piêæ, siedem lat na
opracowanie i wdro¿enie programu".
Dla rynku to czêsto zbyt d³ugo - t³umaczy
Wojtkiewicz.
W ten sposób studenci rozmijaj¹ siê
z oczekiwaniami pracodawców. Temu z kolei
ma przeciwdzia³aæ monitorowanie losów
absolwentów, czyli druga, bardzo wa¿na dla
rynku propozycja. - Posz³abym dalej
- uczelnie powinny byæ z wyników tych
badañ rozliczane. Bo losy absolwentów
pokazuj¹ skutecznoœæ kszta³cenia, jego
efektywnoœæ. Inny los spotyka osoby, które
decyduj¹ siê na rozwój naukowy
i akademicki, a inny tych, którzy chc¹ mieæ
gruntowne, wy¿sze, konkretne i przydatne
w pracy zawodowej wykszta³cenie
- podkreœla Wojtkiewicz.
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Uczelnie boj¹ siê praktyków internetu
Bogumi³a Matuszewska

Najlepiej przygotowani do pracy w firmach internetowych s¹ absolwenci kierunków technicznych. Inni
zdobywaj¹ wiedzê praktyczn¹ i umiejêtnoœci przede wszystkim podczas praktyk, o które sami zabiegaj¹.
Polskie uczelnie wy¿sze nie odpowiadaj¹ jeszcze potrzebom biznesu. Ale z roku na rok jest lepiej. S¹ wyj¹tki
godne naœladowania.

N

ajczêœciej firmy maj¹ jak¹kolwiek
stycznoœæ z uczelniami, kiedy te
wysy³aj¹ studentów na praktyki.
Zdaniem Grzegorza Krzemienia, prezesa
agencji interaktywnej GoldenSubmarine,
w przewa¿aj¹cej czêœci zabiegaj¹ o nie sami
studenci. - W ci¹gu 6 lat, gdy przyjmujemy
praktykantów do firmy, tylko jedna uczelnia
(Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik
Komputerowych) zainteresowa³a siê losem
swoich studentów i tym, czym zajmuj¹ siê
w czasie praktyk – podkreœla Krzemieñ.

Bardzo trudno jest nawi¹zaæ kontakt – tak
telefoniczny, jak i mailowy – opowiada.

Krzemieñ dodaje, ¿e uczelnie siê boj¹.
- Zorganizowaliœmy na przyk³ad konkurs na
najlepsz¹ pracê magistersk¹ z technologii
internetowych i marketingu interaktywnego
pod nazw¹ „Interaktywny Batyskaf”. Do
wygrania by³o 21 tysiêcy z³otych. W ci¹gu
2 miesiêcy uda³o nam siê zainteresowaæ
konkursem trzy, dos³ownie trzy, uczelnie.

Izabella Miko³ajczyk, dyrektor ds. HR, K2
Internet SA, równie¿ uwa¿a, ¿e pierwszy krok
na drodze do wspó³pracy zwykle wykonuje
firma. - Zazwyczaj sami musimy inicjowaæ
wyk³ady i wyst¹pienia, bo zale¿y nam na
edukacji przysz³ych kandydatów do pracy
i naszych przysz³ych klientów z dzia³ów
marketingu i reklamy – komentuje.
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Wspó³praca miêdzy œwiatem nauki
a œwiatem biznesu nie jest wystarczaj¹ca
równie¿ zdaniem Dariusza Kowalskiego,
IT Managera w agencji Hypermedia.
Powodów takiego stanu rzeczy upatruje
w tym, i¿ rynek internetowy wci¹¿ jest
niewielki. Byæ mo¿e dlatego na uczelniach
brakuje kierunków studiów, przedmiotów,
które by zapewnia³y kszta³cenie
specjalistów w bran¿y. - Z drugiej strony
agencje interaktywne nie naciskaj¹ na
uczelnie, aby pomog³y im w ich biznesie.
Na rynku jest sporo osób, które same
nauczy³y siê swojego fachu. Ich wiedza
i umiejêtnoœci w codziennej pracy s¹
wystarczaj¹ce, wiêc agencje w wiêkszoœci
przypadków, nie czuj¹ potrzeby pracy
z uczelniami – dodaje.

Przeszkadzaj¹ tytu³y naukowe
Dla Miko³ajczyk czêstym problemem we
wspó³pracy z najwiêkszymi uczelniami jest
to, ¿e wymagaj¹ od wyk³adowców ludzi
z tytu³ami naukowymi. - Bran¿a
interaktywna nie jest œrodowiskiem
akademickim. Jeœli chcemy, by m³odzi ludzie
siê czegoœ od nas uczyli, nie oczekujmy od
praktyków doktoratów – przekonuje.
Co ciekawe, tak¿e przedstawiciele edukacji
dostrzegaj¹, ¿e w Polsce kontakt miêdzy
uczelniami a przedsiêbiorstwami nie jest
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zadowalaj¹cy. - Wspó³praca oœrodków
akademickich z biznesem nie jest w Polsce
tak rozwiniêta jak w Europie Zachodniej
i USA, ale to w³aœnie firmy z bran¿y
internetowej nale¿¹ do najaktywniejszych
w dziedzinie dzia³añ podejmowanych
wspólnie z rodzimymi uczelniami – mówi
dr Aneta Lipiñska, wyk³adowca WSE,
rzecznik prasowy Wy¿szej Szko³y
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.
Lipiñska zachêca, by prócz niew¹tpliwie
najpopularniejszych praktyk zawodowych
organizowaæ czêœciej konkursy i szkolenia,
fundowaæ stypendia, prowadziæ badania
i testy nowych rozwi¹zañ. - Korzyœci s¹
obopólne, dlatego zakres tej wspó³pracy
powinien byæ stale rozszerzany – dodaje.

Najlepsi absolwenci kierunków
technicznych
Najlepiej przygotowanymi pracownikami s¹
absolwenci studiów technicznych. Grupê tê
czêsto zawê¿a siê do programistów,
administratorów i specjalistów od baz
danych. - Niestety, nie ma w Polsce
specjalistów kszta³c¹cych webmasterów czy
flashowców. Jest to nisza, któr¹ uczelnie
powinny bardzo szybko wype³niæ. Osoby
które pracuj¹ na takich stanowiskach s¹
przewa¿nie samoukami. Nierzadko, wp³ywa
to na jakoœæ prac – komentuj¹
przedstawiciele agencji interaktywnych.

Dr Aneta Lipiñska
wyk³adowca WSE, rzecznik
prasowy Wy¿szej Szko³y
Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera
W trakcie zajêæ z przedmiotu
E-biznes uda³o siê nawi¹zaæ
wspó³pracê z jedn¹ z firm
dzia³aj¹cych w bran¿y
internetowej, która opracowuje
strategie obecnoœci w sieci dla
przedsiêbiorstw. Studenci, w
ramach zaliczenia przedmiotu
dokonali analizy
(merytorycznej, funkcjonalnej,
estetycznej i marketingowej)
wskazanego przez wyk³adowcê
firmowego serwisu
internetowego. Powsta³e
opracowania zosta³y
wykorzystane przez firmê
odpowiedzialn¹ za internetow¹
strategiê marketingow¹ tego
przedsiêbiorstwa.
Przedstawiciel firmy wyg³osi
dla studentów wyk³ad
z prezentacj¹ najlepszych i
najnowszych praktyk z zakresu
marketingu internetowego. Jest
to przyk³ad perspektywicznej
wspó³pracy uczelni z firm¹
z bran¿y internetowej.
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Wiedza, z jak¹ przychodz¹ kandydaci, jest
najczêœciej wynikiem ich w³asnych
poszukiwañ i zainteresowañ. - Nawet
absolwenci najwiêkszych i presti¿owych
polskich uczelni skar¿¹ siê na brak zajêæ
praktycznych – podkreœla Miko³ajczyk.
Szersz¹ perspektywê i wiedzê o internecie,
która pozwala m³odym ludziom siê rozwijaæ,
daj¹ jedynie wyspecjalizowane kierunki.
Choæ rozwój technologii wymusi³ na
uczelniach dostosowanie zakresu i poziomu
wiedzy do podstawowych potrzeb bran¿y IT,
Wojciech Czerepak, dyrektor Centrum
Szkoleniowego Comarch SA zaznacza,
¿e dotyczy to zwykle wiedzy podstawowej.
- Problem polega na tym, ¿e technologie
rozwijane s¹ g³ównie poza uczelniami
i przez to uczelnie prawie zawsze s¹ pó³
kroku z ty³u je¿eli chodzi o rozwój oferty
merytorycznej – wyjaœnia.
Nie dotyczy to jednak wszystkich szkó³
wy¿szych. Od pocz¹tku 2009 Comarch
wraz z Katedr¹ Telekomunikacji AGH
(oraz partnerami z uczelni zagranicznych)
prowadzi projekt MoTeCo, którego jednym
ze celów jest rozszerzenie oferty uczelni
o obszar technologii mobilnych Symbian.
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków
unijnych w ramach programu Leonardo da
Vinci. - W tym przypadku mo¿na
powiedzieæ, ¿e robimy ten krok razem
i mam nadzieje przyniesie to dobre
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efekty na przysz³oœæ – dodaje Czerpak.

Marketing to nadal piêta
Achillesa
Dla Grzegorza Krzemienia trudnoœci
zaczynaj¹ mno¿yæ siê w przypadku
kierunków marketingowo – reklamowych.
Wiedza o tym, jak skutecznie wykorzystaæ
Internet w pracy nie przeniknê³a jeszcze na
uczelnie. - Da siê zauwa¿yæ du¿¹ inercjê
w podejœciu do nowoœci na uczelni. To, co
nie jest usystematyzowane i sklasyfikowane,
a tym bardziej nieopisane przez uznane
oœrodki, jest podejrzane. A opisanie takich
zjawisk jak social media czy real time web
- nie ma co ukrywaæ – jest trudne
– komentuje Krzemieñ.
- Dzia³ania marketingowe tylko offline
odchodz¹ do przesz³oœci. Wiêkszoœæ
klientów tego od nas wymaga, a my
wymagamy tego od kandydatów
– zaznacza Miko³ajczyk.
- Poza nielicznymi wyj¹tkami, jak SGH,
SWPS czy RAII, prawie nikt nigdzie nie uczy
marketingu interaktywnego - alarmuje
Magdalena Górak, która zastanawia siê nad
tym, czy studia pierwszego stopnia na
kierunku marketing interaktywny s¹
w ogóle potrzebne. - To tak, jakby na
uniwersytecie, obok kierunku Filologia

Fot.: Joanna D³uga

Joanna D³uga
konsultant ds. edukacji,
Comarch SA
Paleta mo¿liwoœci wspó³pracy
jest bardzo szeroka. Szczególn¹
popularnoœci¹ cieszy siê
Specjalna Oferta Edukacyjna,
w ramach której bezp³atnie
u¿yczamy uczelniom systemy
klasy ERP. Umo¿liwia im to
prowadzenie ciekawych zajêæ
warsztatowych z takich
dziedzin jak np. zarz¹dzanie,
ksiêgowoœæ, ekonomia, handel
czy logistyka.
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polska, otwieraæ kierunek Polska literatura
w okresie miêdzywojnia. Oczywiœcie mo¿na
to zrobiæ, bo materia³u jest masa, ale to zbyt
w¹ska specjalizacja jak na uniwersytet
– komentuje.
Kowalski uwa¿a, ¿e najwiêksze braki
wystêpuj¹ w przypadku kszta³cenia
specjalistów z dzia³ów obs³ugi klienta,
przede wszystkim project managerów.
- Du¿a liczna osób pracuj¹cych w agencjach
interaktywnych, zajmuj¹cych siê zawodowo
zarz¹dzaniem projektami ma ca³kowicie
inne wykszta³cenie. Swoj¹ pracê opieraj¹
przede wszystkim na doœwiadczeniu, co nie
zawsze wystarcza. Aby dobrze prowadziæ
projekt trzeba równie¿ posiadaæ wiedzê
na temat metodyki zarz¹dzania projektami
oraz specyficzn¹ wiedzê z danej dziedziny
– mówi.

Artysta interaktywnie
poszukiwany
Rynek internetowy jest otwarty na
absolwentów kierunków artystycznych.
Ale…
- W wiêkszoœci absolwenci uczelni
artystycznych wiedz¹ o internecie czy
o mediach cyfrowych tyle, ile sami we
w³asnym zakresie siê naucz¹ – ocenia
Krzemieñ.
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Szumna nazwa "agencje reklamowe",
do których czêsto trafiaj¹ absolwenci
Wydzia³u, to czêsto zwyk³e wyrobnictwo
i sprzyjanie niskim gustom szefów
i klientów, retuszowanie kropli wody na
liœciach opakowania herbatki zio³owej
(w najlepszym wypadku).

Fot.: Piotr Kunce

Piotr Kunce
kierownik Katedry Projektowania
Graficznego na ASP w Krakowie

Krakowskie firmy reklamowe, g³ównie BTL,
przy bardzo ma³ym rynku i du¿ej iloœci
absolwentów, oferuj¹ doœæ niskie p³ace.
Wchodz¹c do sieci spotykamy tam wszystko
to, na co patrzymy z obrzydzeniem
- graficzny ch³am reklamowy i projektowy
niskiego lotu. Nasi studenci te¿ to widz¹
i swoje ambicje lokuj¹ wy¿ej.

Trochê bardziej optymistycznie nastawiony
do tego segmentu edukacji jest Dariusz
Kowalski.
- Na uczelniach o profilu artystycznym
mamy ju¿ kierunki i przedmioty zwi¹zane
z projektowaniem grafiki i animacji do
internetu. Osoby koñcz¹ce studia, mog¹
z powodzeniem zacz¹æ pracê w bran¿y.
W tej dziedzinie, oprócz twardej wiedzy
liczy siê przede wszystkim talent, wiêc nie
dziwi du¿a liczba osób pracuj¹cych jako
graficy, nie posiadaj¹cych wykszta³cenia
artystycznego – komentuje.
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Prof... Piotr Kunce, kierownik Katedry
Projektowania Graficznego na ASP w
Krakowie, podkreœla, ¿e na krakowskim
Wydziale Grafiki prowadzone s¹ obecnie
przedmioty takie, jak Wstêp do technik
cyfrowych, czyli Nauka pakietu Adobe
(Illustrator, Photoshop, InDesign)
i Projektowanie wstêpne - na I roku.
- W pracowni Projektowania Form
Reklamowych prowadzonej przez prof.
W³adys³awa Targosza pojawiaj¹ siê zadania,
a nawet realizacje z obszaru projektowania
stron www, i je¿eli s¹ uruchomione, to
z pomoc¹ jakichœ znajomych informatyków
– zaznacza.
Jednoczeœnie prof. Kunce przekonuje, ¿e
sprawa przygotowywania do pracy w bran¿y
internetowej to niew¹tpliwie problem,
z którym uczelnie artystyczne musz¹ siê
zmierzyæ.
- Nie jest to ³atwe, bo szkolnictwo
artystyczne jest na ogó³ lekko oderwane od
rzeczywistoœci, przemys³u, szkolnictwa
technicznego, z którym zwi¹zki w tym
przypadku wydaj¹ sie niezbêdne. Dobrym
przyk³adem s¹ wydzia³y projektowania form
przemys³owych – komentuje, po czym
dodaje: - Wspó³pracy z firmami tego typu
Wydzia³ Grafiki nie ma. Zdarza siê, ¿e
studenci pracuj¹ ju¿ w czasie studiów, ale
w sprawie oficjalnych kontaktów - nikt siê
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do tego z tej bran¿y równie¿ nie pali³!
Problemem wed³ug dr Lipiñskiej jest
natomiast kwestia aktualnoœci
i praktycznoœci przekazywanej wiedzy.

Co dalej?
Do dziœ na wiêkszoœci uczelni panuje kult
ATL w marketingu, przez co wci¹¿ ma³o jest
naukowego spojrzenia na rolê mediów
interaktywnych, ich wp³yw na procesy
mikro i makrospo³eczne, na kulturê, na inne
media.
- Na Zachodzie, szczególnie w USA widaæ
g³êbok¹, w³aœnie naukow¹ dyskusjê w tych
tematach. W Polsce, z kilkoma wyj¹tkami, te
sprawy s¹ poruszane bardzo
powierzchownie. Ma³y jest te¿ przep³yw
wiedzy miêdzy uczelniami polskimi
a zagranicznymi – komentuje Magdalena
Górak.
Czêœæ praktyków mo¿e jednak uwa¿aæ, ¿e
œwiat nauki nie jest w stanie nic istotnego
do ich biznesu wnieœæ i takiej potrzeby
wspó³pracy nie widzi.
- Najbardziej oczywistym obszarem
wspó³pracy dla agencji interaktywnych jest
potraktowanie uczelni jako Ÿród³a
wykwalifikowanej kadry – zaznacza
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Kowalski. Jego zdaniem ju¿ teraz zakres
wiedzy przekazywanej na uczelniach
technicznych i plastycznych jest
wystarczaj¹cy dla stanowisk juniorskich.
Agencje interaktywne mog¹ s³u¿yæ
uczelniom pomoc¹ w tworzeniu programów
nauczania oraz w szkoleniach
przeprowadzanych na zajêciach.
- Firmy te¿ dziel¹ siê wiedz¹, przede
wszystkim praktyczn¹; prowadz¹ wyk³ady,
np. na podyplomowych studiach na SGH czy
na zaproszenia kó³ studentów. Takie
wyk³ady ciesz¹ siê bardzo du¿¹
popularnoœci¹. Na ostatnim rzeszowskim
spotkaniu XRAii, na którym mia³em
prezentacjê by³o obecnych kilkadziesi¹t
osób. Studenci naprawdê chc¹ wzbogacaæ
i uaktualniaæ sw¹ wiedzê – zaznacza
Krzemieñ.
Obecnie WSE zachêca studentów do
uczestnictwa w kursie MMMP@, który
promowany jest has³em: "Rozkrêæ
dochodowy biznes w Sieci". - Projekt ten
wyró¿nia siê m.in. tym, ¿e jego uczestnicy
mog¹ mieæ œrednie, a nie tylko wy¿sze
wykszta³cenie, dlatego udzia³ studentów jest
nie tylko mo¿liwy, ale ze wzglêdu na
atrakcyjny program szkolenia,
przygotowuj¹cego do podjêcia pracy
w bran¿y internetowej - wrêcz wskazany
– zaznacza dr Lipiñska.

Miko³ajczyk podkreœla, ¿e na rozmowie
rekrutacyjnej rzadko pyta o dyplom czy
oceny. Wa¿niejsze dla niej jest
doœwiadczenie w pracy przy projektach.
- I w tym kierunku powinny iœæ uczelnie
- uczyæ ludzi pracy na projektach,
konkretnych zadaniach. Nie mo¿e tak byæ,
¿e student z konkretnym zadaniami,
np. wymyœleniem kampanii reklamowej
(architektura strony, wymagania userów,
formy reklamowe, formaty banerów) dla
wymyœlonego serka, spotka siê dopiero przy
konkursach typu "Grasz o sta¿" na 5 roku
czy podczas kolejnego etapu rekrutacji
w agencji! – komentuje dyrektor ds.. HR
w K2.
- W Polsce nazwa: studia stacjonarne oddaje
te¿ ich ducha. Internet dobija siê do uczelni,
ale na razie na poziomie magistrów
i doktorów. Doczekaæ siê odpowiedzi
mailowej od profesora to prawie cud
– mówi Krzemieñ. Jego zdaniem na studiach
dziennych nie ma szans na zdobycie wiedzy
z naszej bran¿y – a dowodem na to jest fakt,
¿e organizowane s¹ i ciesz¹ siê
popularnoœci¹ studia podyplomowe.
- W szczególnoœci na uznanie zas³uguje
praca doktorów Tymoteusza Doligalskiego
i Mateusza Tu³eckigo, którzy organizuj¹
studia podyplomowe z marketingu
interaktywnego – chwali Krzemieñ.
Jakie rozwi¹zanie widz¹ zatem
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przedstawiciele bran¿y internetowej?
- Uczelnie powinny przede wszystkim
œledziæ rynek i próbowaæ znaleŸæ firmy, które
mog¹ pomóc im w okreœleniu dok³adnych
potrzeb i przygotowaniu adekwatnych do
nich planów nauczania – przekonuje Dariusz
Kowalski. Rynek internetowy zmienia siê
niezwykle szybko. Aby nad¹¿yæ za jego
rozwojem, konieczny jest kontakt studentów
z praktykami z danych dziedzin.

- Zajêcia z ich udzia³em powinny byæ
wpisane w program ka¿dej uczelni – dodaje
Kowalski.
- Zalet¹ jest na pewno istnienie dobrych
uczelni zatrudniaj¹cych ambitnych ludzi,
którzy chc¹ rozwijaæ swoje dziedziny. Takie
uczelnie przyci¹gaj¹ automatycznie
najlepszych studentów, a oni staj¹ siê
póŸniej si³¹ biznesu – mówi Czerpak.

Po pierwsze – nale¿y uwzglêdniæ internet
w programie edukacji, jednak nie na
zasadzie dodatku do media mixu, ale jako
medium, które staje siê jego g³ównym
sk³adnikiem.

rekrutacyjnym.
Uczelnie powinny zadbaæ o sensowne
praktyki dla swoich studentów.
To najlepsze miejsce na to, by studenci
poznali swój zawód w praktyce.

Po drugie – aktualnoœæ wiedzy. By³em
œwiadkiem wyk³adu, podczas którego
wyk³adowca z wielkim zaanga¿owaniem
opowiada³ o swoich badaniach i danych
z roku 2003. Przecie¿ w naszej bran¿y to
inna epoka!

I jeszcze jedna rzecz, o której wiem, ¿e siê
nie ziœci, ale myœlê, ¿e m³odej kadrze
naukowej dobrze zrobi³by obowi¹zkowy
roczny sta¿ firmie komercyjnej. Mam
wra¿enie, ¿e wówczas niektóre dociekania
naukowe nabra³yby bardziej praktycznego
znaczenia.

Fot.: Grzegorz Krzemieñ

Grzegorz Krzemieñ
prezes agencji interaktywnej
GoldenSubmarine
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Po trzecie – myœlê, ¿e najtrudniejsze jest
dostosowanie programów nauczania do
rynku pracy. ¯adna uczelnia nie
przygotowuje do zawodu np. account
managera. Mury uczelni opuszczaj¹
abiturienci z „wykutymi na blachê”
formu³kami, ale nie potrafi¹cy
zaprezentowaæ swojej osoby na spotkaniu
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