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PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 
w  PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH 
– projekt pozakonkursowy PO WER

Cel: wypracowanie, testowanie i trwałe wdrożenie jednolitego
systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w PWSZ
dla kierunków studiów o profilu praktycznym.
Budżet: 135 937 731,39 zł
Działania:
•opracowanie sześciomiesięcznego modelowego programu
praktyk wraz z regulaminem i instrukcjami;
•6 naborów uczelni, 7000 studentów odbywających praktyki;
•Zespół ekspertów ECVET- pilotażowy system implementacji
ECVET na potrzeby uczelni zawodowych.
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STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!

Celem konkursu jest podniesienie jakości praktyk studenckich
poprzez realizację dodatkowych staży trwających nie krócej
niż 1 miesiąc (120 godzin zadań stażowych), związanych
bezpośrednio z uzyskiwanymi przez nich efektami kształcenia
na kierunkach studiów.
Staże stanowią elementy dodatkowe, wprowadzane
równolegle do praktyk wymaganych przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.

Konkursy:
2015r. – 95 projektów o łącznej wartości 131, 3 mln zł
2017r. – 196 projektów o łącznej wartości 268 mln zł
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• AKADEMICKIE BIURA KARIER - drugi konkurs w 2017r. - 33 projekty

o wartości 15,98 mln zł.

• ROZWÓJ KADR DLA SEKTORA USŁUG DLA BIZNESU

Cel: rozwój kadr np. w sektorach BPO, SSC, IT oraz tworzenie warunków

sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach,

posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Działania: wysokiej jakości programy stażowe, program rozwoju kompetencji,

włączenie pracodawców w przygotowanie i realizację programów

kształcenia.

Konkurs w 2017r. - 15 projektów o łącznej wartości 18,2 mln zł.

• ROZWÓJ KADR DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

Cel: wsparcie rozwoju kadr dla przemysłu motoryzacyjnego w ramach

podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie

wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy

i społeczeństwa.

Konkurs w 2017r. - 9 projektów o łącznej wartości 11,1 mln zł.
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ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI

• Moduł programów kształcenia: dostosowanie i realizacja programów kształcenia
do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym.

• Moduł podnoszenia kompetencji: podnoszenie kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki
i rozwoju kraju.

• Moduł programów stażowych: wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

• Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje
wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
np. akademickie biura karier; wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy
(wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz
zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania
kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego
w regionie.

Konkurs w 2017r. – 138 projektów w III ścieżkach o wartości 1,3 mld zł
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STUDIA DUALNE

Cel: opracowanie programów i realizacja studiów dualnych, w formie kształcenia
przemiennego - zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni i zajęć
praktycznych u pracodawcy.

Zespół ekspertów opracował Ramy prowadzenia studiów dualnych
o profilu praktycznym.

Uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów na
studiach stacjonarnych, prowadzące przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu
ostatnich 36 miesięcy, sformalizowaną i udokumentowaną współpracę
z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia.

Konkurs ogłoszono w grudniu 2017r.
Budżet: 100 mln zł.
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OGÓLNOPOLSKI SYSTEM MONITOROWANIA EKONOMICZNYCH
LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH (ELA)
•System  oparty na zanonimizowanych danych administracyjnych  (ZUS i POL-on).

•Wyniki dwóch edycji obejmują absolwentów, którzy ukończyli studia w 2014
i 2015r. – 747 160 osób.

•Raporty dostępne są na stronie http://ela.nauka.gov.pl/

•3 typy raportów generowanych automatycznie: 

- ogólnopolski dla studiów I, II stopnia oraz  jednolitych studiów magisterskich

- uczelnie

- kierunek studiów

•Raporty pełne i skrócone – ogółem 38 448; pliki csv z wartościami wskaźników.

•Interaktywne wizualizacje dla wszystkich kierunków według pięciu kryteriów:

wynagrodzenia ogółem, wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca zamieszkania,
czas poszukiwania pracy etatowej, ryzyko bycia bezrobotnym, ryzyko bycia
bezrobotnym w odniesieniu do miejsca zamieszkania.

http://ela.nauka.gov.pl/
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GŁÓWNE TYPY WSKAŹNIKÓW

Wskaźniki  bezwzględne:

• Czas poszukiwania pracy 

• Stabilność pracy

• Wynagrodzenia ogółem z tytułu 
umowy o pracę

Wskaźniki względne:

• Względny wskaźnik bezrobocia 
- ryzyko bezrobocia względem stopy 
bezrobocia w powiecie zamieszkania

• Względny wskaźnik zarobków
- wysokość zarobków względem 
średniego wynagrodzenia w powiecie 
zamieszkania
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Liczba kandydatów na 

jedno miejsce  w roku 

akademickim 2017/2018

Średni czas 

poszukiwania pracy 

(w miesiącach)

Średnie zarobki

w pierwszym roku 

po dyplomie

Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich z 2015r.  

Zestawienie  opracowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji
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PERSPEKTYWY ROZWOJU
• III edycja w czerwcu 2018r. – absolwenci z roku 2014, 2015 i 2016r.

• 1 stycznia 2018r. - wejście w życie zmian ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (art. 13b).

• Badanie obejmie monitorowanie losów studentów i absolwentów studiów
wyższych, doktorantów i absolwentów studiów trzeciego stopnia oraz osób,
które uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego.

• Zespół Analityczny Ośrodka Przetwarzania Informacji – opracowania
tematyczne, np. porównania funkcjonowania na rynku pracy absolwentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

• Promocja wykorzystania wyników ELA - media społecznościowe, targi
edukacyjne, konferencje.

• Usprawnienie strony internetowej - rozwinięcie graficznych prezentacji
wskaźników w raportach, anglojęzycznej wersji portalu.

• Wykorzystanie wyników przez MNiSW - Dydaktyczna Inicjatywa
Doskonałości, algorytm finansowy.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
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