Politechnika Koszalińska kształci ludzi sukcesu!
Politechnika Koszalińska jest największą kuźnią kadr na Pomorzu Środkowym. Świętująca
w ubiegłym roku 45-lecie powołania uczelnia dotychczas wykształciła 44 tysiące absolwentów, którzy zasilili
niemal wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu. Jak wynika z danych statystycznych,
wykształcenie wyższe kilkukrotnie zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej, umożliwiającej rozwój
zawodowy i
przynoszącej satysfakcję pracy. Politechnika Koszalińska od lat dostosowuje
swoje kierunki kształcenia do potrzeb i wymagań rynku, a to reagowanie na zmieniające się trendy w
zatrudnianiu przynosi efekty – większość absolwentów znajduje pracę.
– Naszym zadaniem jest przygotowywania kadr dla gospodarki – mówi prof. Tadeusz Bohdal, rektor
Politechniki Koszalińskiej. – Robimy to dobrze, czego dowodem obecność absolwentów wszędzie, gdzie
bywam. Zajmują eksponowane stanowiska, kształcą innych, odnoszą sukcesy zawodowe.
Nie byłoby tego osiągnięcia, gdyby nie kurs, jaki uczelnia obrała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Stało się wtedy jasne, że – dla zdynamizowanie rozwoju – szkoła powinna systematycznie
poszerzać ofertę kształcenia o kierunki nietechniczne. Słynąca z tradycyjnych kierunków technicznych
Politechnika Koszalińska,
kształci dzisiaj między innymi wzorników i nauczycieli, lektorów językowych i dziennikarzy.
Politechnika Koszalińska od lat współpracuje z biznesem. Dotyczy to między innymi organizacji staży dla
studentów. Lista firm, w których młodzi ludzie zdobywali swoje pierwsze doświadczenia zawodowe jest
długa, są na niej między innymi:
Fabryka Maszyn „Bumar”, Zakład Techniki Próżniowej „Tepro”, „Mojsiuk”, „Meden-Inmed”,
„Mikroserwis”, „Przemysłówka”, „Arla Foods”,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, firmy z Krakowa,
Poznania, Słupska.
Ponad 70 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa, urzędy, agencje rządowe, jednostki samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia, redakcje, szkoły i regionalne oddziały koncernów, podpisało umowy na
organizację praktyk dla studentów Politechniki Koszalińskiej. Wiele przedsiębiorstw – jak na przykład
Energa-Operator – wręcz szuka pracowników wśród studentów Politechniki Koszalińskiej fundując
najzdolniejszym z nich płatne staże okresowe. Podczas zajęć młodzi ludzie mają szansę realizować własne
projekty pod okiem opiekunów z Energa-Operatora. Studia przygotowują również do samodzielnego
poruszania się w biznesie. Wielu studentów decyduje się na tworzenie własnych firm, marek i odnosi
sukcesy rynkowe. Najlepszym przykładem – osiągnięcia
absolwentów Instytutu Wzornictwa. Studenci i absolwenci innych kierunków są stypendystami prestiżowych
fundacji, wyjeżdżają na staże zagraniczne (np. do Niemiec, USA, Japonii), uczestniczą w
międzynarodowych projektach, tworzą widoczne w kraju organizacje pozarządowe (np. Fundacja Nauka dla
Środowiska) i firmy, które wdrażają innowacyjne technologie (np. Piotr Bartkiewicz jest szefem
koszalińskiego oddziału REC Global), zasiadają na wysokich stanowiskach wszystkich szczebli samorządu,
zostają parlamentarzystami, wreszcie – kontynuują kariery naukowe, uczą innych.
Wielu obecnych profesorów Politechniki Koszalińskiej to absolwenci uczelni.
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