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Dobra praktyka w zakresie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi – Forum 

Wydział-Przemysł 

 

 

Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

 

 

Cel dobrej praktyki: Nawiązanie skutecznej współpracy z gospodarką, umożliwienie bieżącej 

analizy rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a tym samym precyzyjne określenie sylwetki 

absolwenta i wymagań dotyczących jego wiedzy i umiejętności. 

 

Opis dobrej praktyki: Forum skupia w swoim gronie osoby zarządzające najważniejszymi 

przedsiębiorstwami z branż przemysłu ceramicznego, materiałów budowlanych, szkła, 

materiałów ogniotrwałych i innych w zakresie technologii chemicznej i inżynierii materiałowej, 

przedstawicieli stowarzyszeń producentów oraz tych absolwentów Wydziału, którzy pełnią 

znaczące funkcje w administracji, gospodarce lub kulturze. Forum zbiera się regularnie raz do 

roku w dniu Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 

Po Inauguracji odbywają się Obrady Plenarne Forum, gdzie omawia się wybrane w danym roku 

tematy związane z działalnością dydaktyczną i badawczą. Wcześniej program obrad jest 

przesyłany uczestnikom wraz z potrzebnymi materiałami. Wnioski z dyskusji stają się 

elementem programu działania wydziału. Forum działa  także w toku roku akademickiego, 

między spotkaniami plenarnymi. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymują na bieżąco drogą 

internetową informacje o działalności Wydziału, a także, zgodnie ze specjalizacją, do 

konsultacji i opinii odpowiednie materiały dydaktyczne (programy studiów, sylabusy, 

regulaminy, itp.). W ramach potrzeby odbywają się także „branżowe” spotkania uczestników 

Forum reprezentujących dane gałęzie przemysłu lub obszary badań. 

 

Forum stało się najważniejszą platformą dyskusji z interesariuszami zewnętrznymi, zwłaszcza 

na temat oczekiwanych przez dzisiejszą gospodarkę zakresów i form kształcenia. Tutaj 

pojawiają się nowe pomysły skutkujące bieżącą modernizacją programów nauczania, 

prowadzące w efekcie do podniesienia wartości przyszłego absolwenta na coraz bardziej 

wymagającym rynku pracy. Innym ważnym rezultatem dyskusji w ramach Forum jest 

zwiększenie udziału wybitnych specjalistów przemysłowych w procesie kształcenia studentów. 

Ich wykłady, prezentacje rozwiązań technologicznych i dzielenie się doświadczeniami z pracy 

zawodowej, a także proponowane tematy prac dyplomowych stanowią wartości, których nie 

sposób przecenić. W trakcie obrad Forum zawsze analizowane są także problemy doskonalenia 

systemu praktyk i staży studenckich. Wspólną troską są także studia doktoranckie. 

 

 

Zalecenia dla wydziałów zainteresowanych powtórzeniem praktyki: Reguła 

uczestnictwa w Forum jest otwarta, to zakłady pracy delegują swoich przedstawicieli. Skład 

Forum uzupełniają ze strony wydziału Dziekan i Prodziekani, kierownicy katedr, inni 

przedstawiciele Rady Wydziału, a także emerytowani wybitni Profesorowie wydziału 

i przedstawiciele Samorządu Studentów. W składzie Forum obecni są także członkowie 

z zagranicy. 


