Nauka, zabawa, praca, sukces!
Studenci Politechniki Koszalińskiej wierzą, że – po ukończeniu uczelni – znajdą dobrą
pracę i szansę na rozwój. „Czas i energia, które wkładamy w naukę, w przyszłości
zaowocują sukcesami zawodowymi” – dodają. Pracy szukają już dzisiaj, ze świadomością,
że praktyka i doświadczenie wspierają wykształcenie. Poza tym bardzo aktywnie
uczestniczą w życiu studenckim i nie mogą doczekać się majowych juwenaliów!
Jak wynika z analiz, wykształcenie wyższe kilkukrotnie zwiększa szansę na znalezienie pracy i rozwój zawodowy.
Politechnika Koszalińska (PK) od lat dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb i wymagań rynku,
a reagowanie na zmieniające się trendy w zatrudnianiu przynosi efekty – większość absolwentów znajduje pracę.
– To kwestia czasu i zaradności samych absolwentów – mówi Krzysztof Głowacki, dyrektor Biura Karier PK, które
bada losy absolwentów uczelni. – Naszym zadaniem jest przygotowywania kadr dla gospodarki – dodaje prof.
Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Robimy to dobrze, czego najlepszym dowodem obecność
naszych absolwentów wszędzie, gdzie bywam. Absolwenci piastują eksponowane stanowiska, zajmują się
kształceniem innych, odnoszą sukcesy zawodowe, a co najważniejsze – szczycą się tym, że ukończyli
Politechnikę Koszalińską.
Kurs na wszechstronność
Studenci, z którymi rozmawialiśmy o uczelni i planach na przyszłość, nie kryją optymizmu i pozytywnego
nastawienia. – Kierunek wybrałam świadomie i dobrze trafiłam – przyznaje Joanna Kwiatkowska, studentka
pierwszego roku Inżynierii Środowiska. – Przedmioty interesują mnie, mam dobry kontakt z wykładowcami. Na
uczelni poznałam wielu ludzi, którzy podzielają moje zainteresowania. Na ile pozwala mi na to czas, uczestniczę w
życiu studenckim – dodaje z uśmiechem. – Zwłaszcza w imprezach organizowanych przez mój wydział [Inżynierii
Lądowej, Środowiska i Geodezji – dop. mg]. Anna Jakubowska, studentka trzeciego roku Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej: – Studia – przyznaję – wybrałam dość przypadkowo, ale szybko odnalazłam się w nowej
rzeczywistości i dzisiaj uważam, że był to najlepszy wybór. Podobały mi się praktyki w Radiu Koszalin. Dzięki temu
pokochałam radio – dodaje. – Jeżeli ktoś przykłada się do nauki, ma szansę zdobyć stypendium, a później pracę
w zawodzie.
To nie przypadek, że w murach koszalińskiej uczelni spotykają się studenci kierunków technicznych
i humanistycznych, lecz świadomy kurs, jaki szkoła obrała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stało się
wtedy jasne, że – dla zdynamizowania rozwoju – uczelnia powinna poszerzyć ofertę kształcenia
o kierunki nietechniczne. – Właściwie staliśmy się uniwersytetem – przyznaje dr Artur Wezgraj, kanclerz
Politechniki Koszalińskiej. – Uczelnia wykształciła dotąd czterdzieści cztery tysiące absolwentów.
W obszarach, w których kształcimy, to zaspokojenie potrzeb kadrowych regionu.
Znakomita większość postaci, którzy współcześnie tworzą Koszalin, to absolwenci politechniki.
Po studiach łatwiej o pracę
Oto przykłady. Rynek pracy wchłania każde kolejne roczniki absolwentów Budownictwa. Studenci Inżynierii
Materiałowej aplikują o pracę już podczas studiów. Na informatyków czekają firmy także spoza regionu
środkowopomorskiego. W szeregach najmłodszego pokolenia lokalnych dziennikarzy przybywa
absolwentów Dziennikarstwa. Sukcesy artystyczne są udziałem studentów Wzornictwa, którzy budują swoją
pozycji zawodową od pierwszego semestru nauki. – Zatrudnienie na czas studiów już znalazłam! – mówi Patrycja
Ścirka, studentka pierwszego roku Filologii Angielskiej. – Myślę, że ze znalezieniem pracy po studiach,
w zawodzie, który sobie wybrałam, także nie powinno być kłopotów. Grunt to wybór odpowiedniego kierunku.
Agata Jakubowska, studentka I roku Inżynierii Środowiska, przyznaje, że wybrała Politechnikę Koszalińską,
ponieważ nie chciała wyjeżdżać do innego miasta. – Poza tym kierunek inżynierski daje większą możliwość
znalezienia pracy – uważa. – Obawiałam się, że studia będą przytłaczające, wymagające, a okazało
się, że wszyscy wspierają nas w nauce. – Znalezienie dobrej pracy po studiach w dużej mierze zależy
od właściwego nastawienia studenta już na pierwszym roku kształcenia – twierdzi prof. Tadeusz Bohdal, rektor
Politechniki Koszalińskiej. – Na początku student musi po prostu dobrze się uczyć, a z biegiem lat przesuwać
ciężar zainteresowania z teorii na praktykę. Na ostatnim roku staje się partnerem dla pracodawcy.
W ocenie rektora PK, istotne jest korzystanie z tego, co proponuje rynek pracy. Każdy staż, praktyka
– to okazja do zdobycia doświadczenia i umiejętności oraz nawiązania kontaktów, które będą procentować.
– Budowanie kariery często polega na zmienianiu miejsca pracy – dodaje prof. Bohdal. – Ostatni element
to realizacja prac dyplomowych we współpracy z firmami. Poznanie specyfiki przedsiębiorstwa – jego możliwości,
potencjału i potrzeb – jest wstępem do rozmów o zatrudnieniu.

Nie samą nauką student żyje
Środowisko studenckie – reprezentowane przez Parlament Studentów Politechniki Koszalińskiej oraz samorządy
studenckie wydziałów i instytutów – wyróżnia się aktywnością. – Mamy sporo nauki, mimo to zawsze znajdzie się
czas na udział w imprezach studenckich – uśmiecha się Igor Brodecki, student trzeciego roku Budownictwa.
Studenci organizują imprezy cykliczne i okolicznościowe, angażują się w akcje edukacyjne i charytatywne,
uczestniczą w wydarzeniach aktywizujących społeczność lokalną, działają w kołach naukowych i organizacjach
studenckich, ćwiczą w uczelnianych sekcjach sportowych, biorą udział w wyjazdach studyjnych i badaniach
naukowych. – Jesteśmy dumni z aktywności naszych studentów – podkreśla prof. Kazimierz Szymański, prorektor
ds. studenckich. – Młodzi ludzie są widoczni w przestrzeni publicznej. Na uczelni działają między innymi: Radio
Jantar (dostępne w internecie), dwa studia telewizyjne, redakcja prasowa „Kuriera Akademickiego”, Chór
Akademicki Politechniki Koszalińskiej, Akademicki Klub Lotniczy „Dedal”, Klub Honorowych Dawców Krwi,
Studencka Organizacja Turystyczna, Koszalińskie Studenckie Forum Business Centre Club, Akademicki Klub
Tańca, Akademicki Klub Szachowy „Hetman – Politechnika Koszalińska”, Yacht Club Politechniki Koszalińskiej,
Klub Rajdowy Politechniki Koszalińskiej. – Studenci naprawdę mają w czym wybierać – podkreśla Łukasz
Janocha, przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. – Kalendarz przygotowanych
i organizowanych dla nich wydarzeń w obydwu semestrach jest niezwykle bogaty, a każdego roku wzbogaca się o
kolejne imprezy. Studencka scena rozrywkowa adresowana jest do wszystkich koszalinian.
– Często spotykam się na imprezach ze znajomymi z wydziału, uczestniczymy również w wydarzeniach
organizowanych przez środowisko – mówi Karolina Suleblak, studentka pierwszego roku Inżynierii Środowiska. –
Nie mogę doczekać się swoich pierwszych w życiu juwenaliów!
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