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Konferencja nt. studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej 

 

 

 

Politechnika Wrocławska – Centrum Kształcenia Ustawicznego – ma zaszczyt zaprosić Państwa 

na konferencję „Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz szkolenia 

pracowników sposobem na rozwój firmy”, organizowaną w ramach projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Podyplomowe studia 

techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”. Projekt ten realizowany jest 

przez Politechnikę Wrocławską w partnerstwie z Politechniką Łódzką oraz stowarzyszeniem 

uczelni wyŜszych „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. Konferencja odbędzie się na terenie 

Politechniki Wrocławskiej, WybrzeŜe Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław – budynek A1, Sala 

Senatu /241/, w dniu 23.06.2010 r. (środa) o godzinie 12:00. 

 

     W trakcie konferencji prezentowane będą studia podyplomowe organizowane przez 

Politechnikę Wrocławską i dofinansowane przez Unię Europejską.  

     W ofercie szkoleniowej studiów podyplomowych, które Centrum Kształcenia Ustawicznego 

realizuje we współpracy z 10 wydziałami Politechniki Wrocławskiej znajduje się ponad 50 

kierunków. W roku 2009 przeszkolonych zostało 1420 osób, co pokazuje skalę zainteresowania 

tą formą kształcenia.  

     W projekcie ”Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw” realizowanych jest 10 wybranych kierunków. Docelowo przeszkolonych 

zostanie 252 uczestników-pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność 

gospodarczą. Kandydaci mają do wyboru studia podyplomowe z zakresu: 

1) Procesy spajania, projektowania i wytwarzania konstrukcji spawanych 

2) Zastosowanie informatyki w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem 

3) Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych 

4) Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń górniczych 

5) Projektowanie instalacji elektrycznych wspomagane komputerowo 

6) Mechatronika przemysłowa 

7) Zarządzanie projektami Unii Europejskiej 

8) InŜynieria internetowa 



 

 

9) Badania ankietowe 

10)  EuromenadŜer. 

    Celem projektu jest podwyŜszenie  kwalifikacji przedsiębiorców, menadŜerów i pracowników 

przedsiębiorstw z całej Polski poprzez dofinansowane studia podyplomowe z zakresu nauk 

technicznych i zarządzania. Wybrane kierunki, podobnie jak większość studiów podyplomowych 

realizowanych w Politechnice Wrocławskiej w bezpośredni sposób przekładają się na wzrost 

kompetencji wśród polskiej kadry inŜynierskiej, proponując realizację programów szkoleniowych 

w wąskich specjalistycznych dziedzinach. Przeprowadzone badania (Raport MPiPS dot. tendencji 

na rynku pracy) wskazały jednoznacznie, iŜ w wyniku szybkiego wprowadzania w 

przedsiębiorstwach nowych rozwiązań i technologii dezaktualizacja nabytej wiedzy 

specjalistycznej i umiejętności następuje w okresie od 3- 5 lat, w wyniku czego 36% 

przedsiębiorstw sektora MSP, a w przypadku przedsiębiorstw innowacyjnych aŜ 63% deklaruje 

problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Wprowadzanie na rynek 

pracy nowych absolwentów, nawet o bardzo wysokich kwalifikacjach i adekwatnej do potrzeb 

wiedzy staje się niewystarczające. Konieczne jest kształcenie ustawiczne, m.in. zwiększanie 

dostępności oferty studiów podyplomowych, pozwalających na poszerzanie i uaktualnianie 

specjalistycznej wiedzy technicznej obecnych, doświadczonych pracowników. Realizowany 

projekt ma wpłynąć na poprawę kondycji tychŜe kadr.  

     Oferta studiów podyplomowych jest odpłatną formą kształcenia osób dorosłych. Przeciętnie 

koszt studiów podyplomowych- w zaleŜności od specyfiki studiów waha się od ok. 4 tys. zł, do 

nawet 10 tys. Uczestnicy projektu, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z EFS na poziomie 80% 

ponoszą koszt zaledwie 20% tej ceny. Przykładowo wpłata jednego uczestnika z tytułu 

dofinansowanych studiów podyplomowych z zakresu Mechatroniki Przemysłowej wynosi 

1266,92 zł, Automatyki zabezpieczeniowej urządzeń górniczych- 928,31 zł, czy Zarządzania 

Projektami Unii Europejskiej 690,25 zł.      

  

Na konferencję zostali zaproszeni zaangaŜowani w realizację projektu pracownicy naukowi, 

ponadto pracodawcy, których pracownicy studiują w ramach studiów podyplomowych oraz sami 

słuchacze tych studiów, jak równieŜ osoby zainteresowane tematyką dofinansowania przez Unię 

Europejską projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Jednym z celów konferencji jest 

uświadomienie regionalnym przedsiębiorcom i pracownikom moŜliwości i korzyści wynikających 

z podjęcia studiów podyplomowych dofinansowanych przez UE.  

 

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na konferencji pod adresem mailowym: 
beata.damm@pwr.wroc.pl 

 

 



 

 

 

 

Program konferencji 

 
„Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz szkolenia pracowników 

sposobem na rozwój firmy” 
  

23.06.2010 r.(środa) 
Politechnika Wrocławska, WybrzeŜe Wyspiańskiego 27, budynek A1, Sala Senatu 241 

  
12:00 – 
12:20 Rejestracja uczestników konferencji (serwis kawowy – poczęstunek) 

12:20 – 
12:40 

Uroczyste otwarcie konferencji i przedstawienie prelegentów oraz 
prezentacja projektu „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i 
pracowników przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Koordynator Regionalny projektu  - 
dr inŜ. Marcin Habrych 

12:40 – 
13:00 

„MoŜliwości pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej przez 
przedsiębiorstwa” – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  – Przemysław 
Prałat 
„Kształcenie Ustawiczne – oferta edukacyjna a potrzeby szkoleniowe 
przedsiębiorców”  13:00 – 

13:20 – inŜ. Magdalena Olejnik 
13:20 – 
13:30 Pytania gości 

13:30 – 
14:00 Lunch 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


