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Politechnika Wrocławska i Credit Suisse oficjalnie rozpoczęły współpracę 
 
Prowadzenie wspólnych badań i projektów naukowych, wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych oraz współpraca w zakresie kształcenia wykwalifikowanych 
absolwentów uwzględniająca potrzeby rynku pracy to część zadań, które postawiły przed 
sobą Politechnika Wrocławska i Credit Suisse. 
 
Podczas dzisiejszej uroczystości umowę o współpracy podpisali Rektor Politechniki 
Wrocławskiej prof. Tadeusz Więckowski oraz Angus Kidd, Dyrektor Zarządzający i Senior 
Executive Manager Credit Suisse Center of Excellence we Wrocławiu. 
 
Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni wyższych w regionie. Jej 
absolwenci to bardzo utalentowani i świetnie wykształceni młodzi ludzie. Tak dobre 
przygotowanie merytoryczne stanowi dla nas ogromną wartość. Naszą współpracę  
z Politechniką Wrocławską rozwijamy konsekwentnie od 2012 roku. Umowa, którą 
podpisaliśmy dzisiaj jest bardzo silnym sygnałem, świadczącym o tym, że pragniemy 
utrzymać taką dynamikę naszej współpracy również w przyszłości - wyjaśniał Angus Kidd, 
Dyrektor Zarządzający oraz Senior Executive Manager Credit Suisse Center of Excellence 
we Wrocławiu.   
 
Dla Politechniki Wrocławskiej umowa ta oznacza podniesienie jakości kształcenia.  
– Bardzo nas cieszy, że Credit Suisse dostrzega potencjał uczelni i naszych studentów.  
I że chce ich dokształcać jeszcze w trakcie studiów. Dla firmy to dobra inwestycja  
w przyszłych pracowników, a dla studentów możliwość weryfikacji teoretycznej wiedzy 
wyniesionej z zajęć, zetknięcie się z prawdziwymi zawodowymi zadaniami  
i wymaganiami. Mamy bardzo dobre wcześniejsze doświadczenia z takiej współpracy, 
więc o los dzisiaj podpisanej umowy jestem spokojny – ocenia prof. Tadeusz Więckowski, 
rektor Politechniki Wrocławskiej.  
 
Credit Suisse wspólnie z Politechniką Wrocławską organizuje praktyki studenckie, kursy 
semestralne, warsztaty, wydarzenia o charakterze networkingowym oraz różnego typu 
programy i wykłady szkoleniowe. Dodatkowo szwajcarska firma współpracuje blisko  
z uczelnianym biurem karier i stowarzyszeniami studenckimi oraz sponsoruje tegoroczną 
edycję Akademickich Targów Pracy, którą w dniach 20-21 października zorganizuje 
Politechnika Wrocławska. Bardzo dobrym przykładem współpracy obu instytucji są też, 
planowane na przyszły rok, dwa semestralne kursy dla studentów z zakresu 
infrastruktury i bezpieczeństwa IT oraz zarządzania projektami IT. Będą one w pełni 
przygotowane przez Credit Suisse we współpracy z kadrą Politechniki oraz prowadzone 
przez doświadczonych pracowników i managerów firmy. 
 
Umowa z firmą Credit Suisse jest dla Politechniki Wrocławskiej, a w szczególności dla 
naszych studentów, szansą na poznanie nowych możliwości wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych. Udział w zajęciach dydaktycznych w dziedzinie technologii IT 
oraz uczestnictwo w praktykach i stażach studenckich w siedzibie firmy Credit Suisse 
pozwoli naszym studentom na rozwój i poszerzenie wiedzy w tym zakresie, która w 
przyszłości przełoży się na sukces na rynku pracy – tłumaczył prof. Andrzej Kasprzak, 
prorektor ds. nauczania. 
 
Z okazji podpisania porozumienia specjalnie dla studentów PWr przygotowano cykl 
wykładów (12 października – 28 października). Prowadzą go przedstawiciele Credit 
Suisse, którzy będą opowiadać m.in. o infrastrukturze wspierającej handel papierami 
wartościowymi na największych giełdach świata, zaprezentują główne sposoby 
zabezpieczania danych wewnątrz organizacji oraz omówią rozwiązania, które pozwalają 
pracownikom wybrać prywatne urządzenie do pracy w firmie. Dla studentów to 
wyjątkowa okazja, aby uzyskać wiedzę na temat najnowszych rozwiązań z niektórych 
dziedzin IT oraz aby bliżej poznać firmę Credit Suisse. Wstęp na wszystkie wykłady jest 
bezpłatny, ale obowiązuje internetowa rejestracja. Strona wydarzenia:  
https://www.facebook.com/events/1506734416309164.  



 
 
 
 
Credit Suisse jest wiodącym na świecie bankiem oferującym usługi finansowe  
w zakresie bankowości prywatnej, inwestycyjnej i zarządzania aktywami. Credit Suisse 
jest obecny w Polsce od roku 2007 i od tamtej pory intensywnie rozwija swoją działalność  
w naszym kraju.  
Wrocławskie Center of Excellence Credit Suisse jest jednym z największych pracodawców 
w sektorze finansowym i bankowym na Dolnym Śląsku oraz największą we Wrocławiu 
firmą sektora usług wspólnych i procesów biznesowych. Centrum zatrudnia obecnie 
ponad 4 tys. pracowników, a tylko w 2013 roku zatrudniło ich ponad tysiąc. Co istotne, 
ok. 70% z nich było świeżo upieczonymi absolwentami, w dużej mierze wrocławskich 
uczelni.  
CoE we Wrocławiu świadczy usługi na rzecz banku Credit Suisse na całym świecie. Są to 
zadania i projekty w obszarze transakcji płatniczych i księgowości, IT, obsługi kadrowej  
i prawnej, obsługi stron intra i internetowych, administracji związanej z obsługą papierów 
wartościowych oraz wiele innych. Firma mieści się w czterech wrocławskich budynkach 
(Grunwaldzki Center, Green Day, Silver Forum oraz Kameleon). 
 
Politechnika Wrocławska to najlepsza uczelnia techniczna w Polsce (według Rankingu 
Szkół Wyższych Perspektywy 2015), a jej absolwenci są jednymi z najbardziej 
poszukiwanych przez pracodawców (2. miejsce w rankingu tygodnika Wprost 2014). 
Kształci się tutaj ponad 34 tys. studentów. Do wyboru mają 33 kierunki dostępne na 16 
wydziałach - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.  
Politechnika Wrocławska jest także niekwestionowanym liderem patentów, innowacji  
i wdrożeń, co pokazują dane Urzędu Patentowego RP – tylko w ostatnich latach uzyskała 
prawie 800 patentów. W tym roku uczelnia obchodzi swoje 70-lecie. 
 
Kontakt dla mediów:  
Agnieszka Niczewska - rzeczniczka prasowa Politechniki Wrocławskiej 
e-mail: Agnieszka.niczewska@pwr.edu.pl 
tel.:+48 71 320 43 43, kom.: + 48 695 350 432 
 
Marta Benedyczak – Coporate Communications, Credit Suisse 
e-mail: Marta.M.Lasota@credit-suisse.com 
tel.:+48 71 748 37 25, kom.: +48 668 416 226 
 


