15 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Programowej
Wydziału Zarządzania Informacją
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych realizująca projekt „Wydział Zarządzania
Informacją - kompetencje dla Branży Usług dla Biznesu” finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs na członków Rady Programowej Wydziału
Zarządzania Informacją.
Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych,
analitycznych i informatycznych wymaganych przez Branżę Usług dla Biznesu u 60 studentów/ek
Wydziału Zarządzania Informacją Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Cel ten
realizowany jest poprzez organizację:




Zajęć warsztatowych kształcących wyżej wymienione kompetencje
Wizyt studyjnych realizowanych u pracodawców
Dodatkowych zadań praktycznych dla studentów prowadzonych w formie projektowej
w ramach zespołów projektowych

Zajęcia te mają na celu lepsze dostosowanie studentów WZI do wymagań rynku pracy w zawodach
wymagających umiejętności przetwarzania i wykorzystania informacji, takich jak, dla przykładu,
analityk oraz związanych z komunikacją w świecie wirtualnym i pracą w interdyscyplinarnych
zespołach projektowych, istotnych dla takich grup zawodowych jak specjaliści ds e-commerce,
wdrożeń, kierowania projektami.
Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania
szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania
się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie.
Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:






Zarządzanie projektami
Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
Analiza biznesowa
E-commerce
Wdrożenia systemów IT

Niniejszy Projekt ma na celu poszerzenie i sprawdzenie w warunkach praktycznych kompetencji
niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnych firmach.
Zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji Projektu Rada Programowa:



będzie pełnić funkcję ciała eksperckiego składającego się z przedstawicieli firm branży
„Usług dla Biznesu”;
powinna składać się z osób cechujących się doświadczeniem w realizacji projektów;






powinna zostać powołana z listy podmiotów, które odpowiedzą na publiczne ogłoszenie o
naborze, którego warunki będą uwzględniały zakres działalności Rady Programowej i
wymagane kompetencje dla członków Rady;
będzie liczyć minimum 10 przedstawicieli przedsiębiorstw i/lub organizacji;
w skład Rady Programowej wejdą również Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją oraz
Kierownik Projektu PJATK

Zatwierdzenie składu Rady Programowej, o którym mowa powyżej oraz zatwierdzenie regulaminu
na podstawie którego działać będzie Rada należeć będzie do Dziekana Wydziału Zarządzania
Informacją.
Zadania członków Rady Programowej:








udział przedstawiciela Podmiotu w posiedzeniach Rady Programowej raz na kwartał w
latach 2017 – 2019;
w tym:
o zatwierdzenie szczegółowych sylabusów warsztatów i prac projektowych;
o akceptowanie studentów kierowanych na poszczególne ścieżki tematyczne na
podstawie bilansów kompetencyjnych;
o typowanie firm przyjmujących studentów na wizyty studyjne oraz zatwierdzanie
listy studentów kierowanych na wizyty studyjne;
o wyznaczanie opiekunów grup projektowych i studentów realizujących wizyty
studyjne;
o uczestnictwo w prezentacjach prac projektowych i ocena kompetencji prezentacji i
autoprezentacji;
opiniowanie otrzymywanych materiałów pomiędzy posiedzeniami, w tym przede
wszystkim sylabusów warsztatów, obszarów tematycznych wizyt studyjnych i prac
projektowych (średnio 10 godzin w miesiącu);
zgłaszanie tematów realizowanych przez grupy projektowe z uwzględnieniem kompetencji
rozwijanych w projekcie;
realizacja wizyt studyjnych

W konkursie mogą startować następujące podmioty:
1. Przedsiębiorstwa działające w obszarze Usług dla Biznesu zbieżnych z profilem
kompetencyjnym studentów WZI tj. e-commerce, zarządzanie danymi, wdrażanie
systemów IT, zarządzanie projektami
2. Organizacje (Fundacje Stowarzyszenia) zaangażowane w realizację działań z obszarów
zbieżnych z profilem kompetencyjnym studentów WZI – tj. e-commerce, zarządzanie
danymi, wdrażanie systemów IT, zarządzanie projektami
Kryteria wyboru podmiotu:
Kryteria dostępu (oceniane wg zasady spełnia/nie spełnia). Przyjęcie do Rady Programowej
wymaga spełnienia wszystkich poniżej wymienionych kryteriów:



Przynależność do branży Usług Dla Biznesu - zbieżność prowadzonej działalności z profilem
kompetencyjnym studentów WZI (np. firmy consultingowe, IT, e-commerce, pracownie
badań rynku itp.);
Oświadczenie o realizacji zadań Członka Rady Programowej;

Kryteria merytoryczne





Stosowanie w praktyce metod pracy w zespole wirtualnym - 10 pkt.;
Stosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (np. systemy pracy grupowej,
systemy do prototypowania) - 20 pkt.;
Możliwość przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową/niedowidzących - 40 pkt.;
laureaci konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom otrzymają dodatkowo 10 pkt.

Firmy, które spełnią kryteria dostępu i uzyskają największą liczbę punktów (min. 30) zostaną
zaproszone do uczestniczenia w Radzie Programowej Wydziału Zarządzania Informacją.
Sposób zgłoszenia kandydatury:





Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
Malgorzata.Cieciora@pja.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017
roku;
Zgłoszenia powinny zostać sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1;
Podmiot może zgłosić więcej niż jedną osobę.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela dr Małgorzata Cieciora, Dziekan Wydziału
Zarządzania Informacją, e-mail: Malgorzata.Cieciora@pja.edu.pl

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy
w konkursie na członków Rady Programowej
Wydziału Zarządzania Informacją
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Nazw firmy/organizacji:

Adres:

Profil działalności firmy/organizacji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Proponowane obszary tematyczne do realizacji w ramach wizyt studyjnych 1:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
……………………………………………………………………
Wizyta studyjna trwa ok. 5 dni i ma na celu zapoznanie studenta z konkretnymi działaniami w firmie
w tym np. zapoznanie studentów z projektem informatycznym prowadzonym metodą zwinną w
warunkach wirtualnych i zespole rozproszonym, zapoznanie z praktycznymi aspektami analizy
danych, zapoznanie z wykorzystaniem e-commerce w firmie oraz wybranie tematu do samodzielnej
realizacji w ramach zadań projektowych po zakończeniu wizyty studyjnej.
1

Oświadczenie

Przystępując do konkursu na członków Rady Programowej Wydziału Zarządzania
Informacją Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oświadczam, iż
wyznaczony przedstawiciel (Imię i nazwisko przedstawiciela/przedstawicieli) będzie
realizował działania zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań, w tym:




będzie brał udział w Posiedzeniach Rady Programowej;
pomiędzy posiedzeniami Rady Programowej będzie brał udział w konsultowaniu i
zatwierdzaniu sylabusów działań projektowych;
dostarczy temat praktyczny do realizacji w ramach zadania projektowego

Ponadto (nazwa podmiotu) zobowiązuje się:




w przypadku wybrania do realizacji wizyt studyjnych i przyjęcia przynajmniej jednego
studenta na wizytę studyjną do stworzenia odpowiednich warunków dla jej odbycia;
do wyznaczenia opiekunów projektów grupowych;
w przypadku konieczności zmiany przedstawiciela do zastąpienia go osobą o
porównywalnych kompetencjach.

……………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

Arkusz oceny kryteriów merytorycznych

Stosowane w praktyce metod pracy w zespole wirtualnym:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Stosowane nowoczesne narzędzia komunikacyjne (np. systemy pracy grupowej,
systemy do prototypowania):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Możliwość przyjęcia osób z niepełnosprawnością
Ruchową - TAK/NIE2
Niedowidzących - TAK/NIE

Firma jest laureatem konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom
TAK/NIE

……………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

2

Niepotrzebne skreślić

