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Cele programu
Stworzenie we współpracy z uczelniami
spójnego programu nauczania,
który najzdolniejszym i najbardziej aktywnym studentom:
•
•
•

umożliwi szybszy rozwój,
umożliwi zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej,
wykształci umiejętności funkcjonowania w złożonym,
nowoczesnym środowisku biznesowym.

Założenia programu
• 3 Partnerów programu z biznesu:
Accenture, IBM, ING Services Polska,
• 13 przedmiotów (każdy rozpoczynający się i kończący egzaminem)
• cykliczny charakter programu - w każdym semestrze - począwszy od

semestru letniego 2014 r.
- bezpłatne zajęcia/ wykłady/ laboratoria dla kilkuset studentów
- płatne praktyki/ staże w firmach Partnerów dla najlepszych studentów
- dla pozostałych studentów – możliwość nabycia praktycznej wiedzy,
która nie jest łatwo dostępna na rynku.

Unikalne umiejętności
do zdobycia!
Lp.

Partner

Stream

1

Accenture

Modern Enterprise Web Development

2

IBM

Project Management with Agile the IBM Way - Zarządzanie Projektami w podejściu Agile w IBM

3

IBM

Service Management with Agile the IBM Way - Świadczenie usług IT w podejściu Agile w IBM

4

IBM

IT of THINGS – nowoczesne rozwiązania IT w sektorze business-to-business

5

IBM

Design Thinking - Metodyka myślenia projektowego w środowisku IT I biznesowym

6

ING Services Polska

SCRUM w zwinnej organizacji

7

ING Services Polska

Wirtualizacja w środowiskach korporacyjnych

8

ING Services Polska

Serwery Aplikacyjne

9

ING Services Polska

Powershell, czyli sztuka automatyzacji

10

ING Services Polska

Bazy danych w praktyce

11

ING Services Polska

IT Security - obrona vs atak

12

ING Services Polska

Developer's journey – czyli jak stworzyć profesjonalną aplikację krok po kroku

13

ING Services Polska

Troubleshooting i zabezpieczenia Windows

Korzyści uczestnictwa
• Uzyskanie prestiżowego certyfikatu, rozpoznawalnego w środowisku biznesowym (CRC)
• Zdobycie przedmiotowej wiedzy praktycznej, która nie jest dostępna na rynku
• Wykształcenie umiejętności funkcjonowania w złożonym, nowoczesnym środowisku
biznesowym
• Płatne staże i praktyki dla najlepszych

Profil kandydata do
programu CRC
Oczekiwania:
•

•
•
•
•
•

studenci ostatnich lat (III-IV rok studiów licencjackich/inżynierskich i/lub studenci I/ II roku
studiów magisterskich uzupełniających), preferowany profil techniczny, informatyczny lub
informatyczno – ekonomiczny
silna motywacja i chęć rozwoju/ zdobywania nowej wiedzy w obszarze IT
znajomość języka angielskiego na poziomie min. dobrym
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność pracy w grupie/ współpracy z innymi
wysokie umiejętności interpersonalne, w tym w zakresie komunikowania się z innymi

Dodatkowy atut:
•
•
•
•

mile widziana teoretyczna znajomość przynajmniej jednego z systemów: UNIX, LINUX,
WINDOWS
wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym i informacyjnym
wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów IT
umiejętność sporządzania dokumentacji, raportów

Zapisy i zajęcia
Formularze dostępne on-line na stronach uczelnianych Biur Karier.
Informacje o Programie publikowane są na stronach Biur Karier i Uczelni
biorących udział w Programie.

Egzaminy kwalifikacyjny:
•

Liczba miejsc w Programie jest ograniczona

•

W Programie udział mogą wziąć studenci, którzy uzyskają najlepszy wynik

na egzaminach wstępnych, planowanych na II połowę lutego 2018 roku
•

Termin zgłoszeń upływa dnia 15.02.2018

•

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2018 roku i potrwają do końca maja

(13 tygodni zajęciowych)

Zapraszamy do współpracy!
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 20, budynek B, p. 106
tel.: 32-237-15-59, 32-237-20-75
kariera@polsl.pl

