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Studenci PŁ rzuceni na głębokąwodę
A Praktyki w przemyśle dla studentów studiów inżynierskich trwają zwykle kilka tygodni.
Wszyscy mówią, że za krótko, ale tylko mówią. Na Politechnice Łódzkiej spróbowano to zmienić.

W Katedrze Przyrządów Pół-
przewodnikowych i Optoelek-
tronicznychPŁzorganizowano
praktyki studenckie trwające
trzy, cztery lub pięćmiesięcy.
Właśnie kończy się druga tura
tegoudanegoprzdsięwzięcia.

Wubiegłymrokuwydłużo-
ne praktyki odbyło ośmiu stu-
dentówtrzeciegorokuelektro-
niki, a w tym roku już szesna-
stu.Miejscamipraktyksą firmy,
zktórymikatedrawspółpracu-
jeod lat.Napoczątkurokuaka-
demickiegoorganizatorzyogła-
szają, że jestmożliwość udzia-
łuwtakichpraktykach.Chętni
studenci muszą wziąć
poduwagępotencjalnekorzyś-
ci, ale i dodatkoweobowiązki.

Korzyści to poznanie rea-
liówpracywzakładzieprzemy-
słowym i zdobycie doświad-
czeń, jakichniesposóbuzyskać
na uczelni. Studenci uczą się
np. pracy w zespołach, gdyż
musząwspółdziałać zpracow-
nikamifirmy,wktórejodbywa-
jąpraktyki. Toważne, bopow-
szechnienarzekasię,żepolscy
studenciniepotrafiąpracować
zespołowo.

Paromiesięczny staż pracy
wCVjestdużymatutemabsol-
wenta poszukującego zatrud-
nienia. Studenci, którzy pod-
czaskilkumiesięcznejpraktyki
pokażą się od dobrej strony,
mogąotrzymaćpropozycjęza-
trudnieniaw zakładzie,w któ-
rym odbywają praktykę. Zda-
rza się także, że temat pracy
licencjackiej studenta wynika
zpotrzeb firmy,wktórej odby-
wał praktykę i że badania lub
pomiary potrzebne do pracy
licencjackiej student wykonu-
je na terenie tej firmy.

Dodatkoweobowiązkipole-
gająnatym,żestudentdecydu-
jący się nawydłużoną prakty-
kę, musi materiał przewidzia-
nyprogramemstudiównaszó-
sty semestr przerobić i zali-
czyćw ekspresowym tempie
dwóch miesięcy, do końca
kwietnia,bopraktykizaczyna-
ją się już na początku maja
i trwają co najmniej do końca
lipca,aleczasemteżwsierpniu,
a nawetwewrześniu.

Pracownicy katedry tak or-
ganizują zajęcia dydaktyczne,
żebyułatwićprzyspieszoneza-
liczenie szóstego semestru.
Każdyprzyszłypraktykantma
swojego opiekuna – pracowni-
kakatedry.Organizacjęwszyst-
kich kilkumiesięcznych prak-
tyknadzorujezestronykatedry
dr inż.ŁukaszRuta.

– Studenci zgłaszają, w któ-
rej firmiechcielibyodbyćprak-
tyki, a gdy już zapadnie decy-
zja,przygotowujemyichdood-
bycia praktyk w konkretnych
firmach –mówidrRuta.

To przygotowanie odbywa
się na dodatkowych zajęciach,
poza programem studiów,
naprzykładpodczas zajęć stu-
denckiego koła naukowego.
m.in.nazimowymoboziekoła
wSzklarskiej Porębie.

–Pomysłkilkumiesięcznych
praktykstudenckichściągnęli-
śmyzuczelniwpaństwachza-
chodnich – mówi prof. Zbig-
niew Lisik, kierownik Katedry
Przyrządów Półprzewodniko-
wych i Optoelektronicznych. –
Wuczelni, zktórąwspółpracu-
jemy, Ecole CentralewLyonie,
studenci muszą obowiązkowo
odbyć czteromiesięczne prak-
tykiwprzemyśle.

Spośród 17 firm, które
wubiegłymlubbieżącymroku
przyjęły studentówPŁnawie-
lomiesięczne praktyki, 11 znaj-
duje sięw Łodzi lub regionie
łódzkim.

– Chcemywspomóc proces
rekrutacji pracownikóww re-
gionie –wyjaśnia prof. Lisik.

Łódzka firma Towarzystwo
E lek t ro techno log i c zne
QWERTY, specjalizująca się
m.in. w produkcji klawiatur,
elewacji, tabliczek foliowych
i paneli dotykowych, w zesz-
łymrokuprzyjęła jednegostu-
denta elektroniki – Krzysztofa
Przymęckiego. Tak się spodo-
bał,żeotrzymałpropozycjęsta-
łego zatrudnienia. Dziś jest już
absolwentem studiów inży-
nierskich i pracownikiem
QWERTY.

–Podczaspraktykprzeszed-
łemwszystkieetapyprodukcji,
od projektu, po zakończenie –
mówi Krzysztof Przymęcki. –
Najbardziej sprawdziłem się
przy drukowaniu elewacji
do klawiatur na drukarkach
przemysłowych i dlatego za-
proponowanomipracęnatym
stanowisku.Zpracy jestemza-
dowolony,podobnie jakbyłem
zadowolony zpraktyk.

Wtymroku firmaQWERTY
przyjęła jużdwóchstudentów
elektroniki zPŁ, którzy jeszcze
nie zakończyli praktyk. Zbig-
niewSieradzki,współwłaściciel
i dyrektor firmy podkreśla, że
już od kilku lat kilkumiesięcz-
ne praktyki odbywają
wQWERTYstudencizkierowa-
nejprzezprof.JackaUlańskiego
Katedry Fizyki Molekularnej
PŁ.

Dyrektor Sieradzki zauwa-
ża, że dla młodych ludzi przy-
chodzącychzuczelnipierwsze
zetknięciezprzemysłembywa
zaskoczeniem.

– Zostają ci, którzy potrafią
zaadaptować się do zastanej
rzeczywistości–mówi.–Dopie-
ro ciągła walka o przetrwanie
nakonkurencyjnymrynkueu-
ropejskimwyzwala pełnię za-
angażowania imożliwościpra-
cowników.Uczelniedotegonie
przygotowują. Teoria przeka-
zywanamłodzieżymocno ro-
zmija sięzpraktyką. I niemam
tunamyśli konkretnejuczelni,
alecałysystemedukacji, zktó-
regopraktyczniewyeliminowa-
noszkolnictwozawodowe.Do-
brze, że przywraca się szkoły
zawodowe.

Dyrektor Sieradzki dodaje,
że studenci na początku są dla
firmy kłopotliwi, bo ktośmusi
nimi sięzająć i nauczyćwłaści-
wych czynności na konkret-
nych stanowiskachpracy.

– W pierwszym miesiącu
praktykstudencistanowiąwięc
dodatkowy koszt dla firmy –
wnioskuje. – Dlatego nie płaci-
myimzatenmiesiąc,alezana-
stępnemiesiące już tak.Podpi-
sujemyznimiumowęzlecenia
i za swojąpracęotrzymująwy-
nagrodzenie. Przecież pracują
na rzecz firmy i są traktowani
tak, jak inni pracownicy.

Za drugi i kolejne miesiące
praktykpłacąstudentomtakże

niektóre inne zakłady pracy,
np. Vigo System S.A. w Ożaro-
wieMaz. – firma, którawypro-
dukowaładetektorpromienio-
waniapodczerwonegodo łazi-
ka marsjańskiego. W ub. roku
był tamna4-miesięcznejprak-
tyceŁukaszGniadzikskierowa-
ny przez Katedrę Przyrządów
Półprzewodnikowych iOptoe-
lektronicznychPŁ.

– Na początku moim zada-
niem było tworzenie detekto-
rów próbnych – wspomina. –
Następnie takim detektorem
należało wykonać pewne po-
miary.Miałem też okazję pisa-
nia programów komputero-
wychiprojektowaniaukładów
elektronicznych, a więc mo-
głem sprawdzić się nie tylko
w mikroelektronice, ale i w
szerszym zakresie. Na pewno
byłotoowocnedoświadczenie.

Podobną opinięmaMichał
Wochniak,który trzymiesięcz-
nąpraktykęwVigoSystemS.A.
zakończyłkilka dni temu:

– Na początku nie miałem
żadnego doświadczenia, więc
byłem prowadzony za rączkę
przezopiekuna.Późniejpraco-
wałem samodzielnie, ale gdy
miałemwątpliwościczycoś ro-
bię dobrze, mogłem liczyć
napomoc starszychpracowni-
ków. Praktyki pozwoliły mi
zweryfikowaćwiedzę zdobytą
nastudiach.Dziekinimmiałem
teżdostępdoprzyrządów,któ-
re wcześniej widziałem tylko

w książce. Robiłem rzeczy
praktyczne, które pozwoląmi
wykonywać ten zawód
wprzyszłości.

MichałWochniakwidziałby
siebie w zawodzie elektronika
w tej lub podobnej firmie.
Wcześniej chce jednak,podob-
nie jakŁukaszGniadzik,ukoń-
czyćnaPŁstudiamagisterskie.

BartoszSłapek,który, razem
zkolegązPŁ,wubiegłymroku
odbył 4-miesięczną praktykę
wfirmie LaminawPiasecznie,
otrzymał stamtąd propozycję
zatrudnienia, ale odmówił, bo
najpierw chce skończyć studia
magisterskie.Niewykluczajed-
nakpracywLaminiepozakoń-
czeniu tych studiów.

Edyta Siedlecki, szefowa
Wydziału Produkcji Półprze-
wodnikowejwLaminie,bardzo
wysoko ocenia ubiegłorocz-
nych praktykantów z PŁ. Pod-
kreśla,żewkrótkimczasiezdo-
byli potrzebnąwiedzę, a póź-
niejpracowalibardzowydajnie
na różnych stanowiskach i byli
bardzo pomocni, zwłaszcza
w okresie wakacyjnym, gdy
z powodu urlopów brakowało
pracowników.

–Mamydobrychstudentów
– konkluduje prof. Lisik. – Gdy
się kogoś rzuci od razu na głę-
bokąwodę, toalbosięutopi,al-
bobędziepływał.Nasinajczęś-
ciej pływają, choć wcześniej
zwykleniewiedząotym,żepo-
trafiąwtejwodzie pływać.a

PawełPatora
p.patora@dziennik.lodz.pl

Szkolnictwowyższe

bKrzysztof Przymęcki praktykowałwQWERTYprzed rokiem.
Zrobił dobrewrażenie i teraz jest już pracownikiem tej firmy
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Wielomiesięczne
praktyki zwiększają

szanse studenta
na znalezienie
dobrej pracy

b EmilWojtyła (od lewej) i Arek Bąkowicz – studenci trzeciego roku elektroniki na Politechnice
Łódzkiej praktyki wTowarzystwie ElektrotechnologicznymQWERTYodbywają podczas tychwakacji
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