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Coraz więcej absolwentów 
uczelni wyższych nie może 
znaleźć wymarzonej pracy. 
Trudno pogodzić się z faktem, 
że po ukończeniu dziennikar
stwa, pedagogiki czy europe-
istyki, jedyną pracą jaką oferu
je rynek, to call center. Problem 
polega na tym, że sam tytuł ma
gistra przestał cokolwiek zna
czyć dla prącodawców. O wiele 
ważniejsza jest praktyka i do
świadczenie, którą studenci 
zdobyli na studiach. Na szczęś
cie coraz więcej uczelni oprócz 
zajęć teoretycznych oferuje tak
że zajęcia praktyczne. 

Choć jednym z najbardziej 
obleganych kierunków w ostat
nich latach była pedagogika, to 
wciąż wielu studentów wybie
ra właśnie taką ścieżkę kariery. 
Dlatego, żeby ułatwić absol
wentom start zawodowy, nie
które uczelnie oferują im już 
podczas studiów zajęcia prak
tyczne w różnego rodzaju pla
cówkach. - Praktyki służą na
bywaniu i rozwijaniu umiejęt
ności, bezpośrednio przygoto

• Studenci powinni mieć możli
wość odbycia praktyk 

wując do wykonywania dane
go zawodu - mówi dr Justyna 
Leszka, dziekan Wyższej Szko
ły Edukacji Integracyjnej i In-
terkulturowej. Praktyki dla stu
dentów pedagogiki odbywają 
się w szkołach, przedszkolach 
i ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych. 

Od kilku lat możliwość od
bywania płatnego stażu mają 
też studenci polonistyki Uni
wersytetu im. Adama Mickie

wicza w Poznaniu. W 2009 ro
ku Instytut Filologii Polskiej 
UAM przystąpił do projektu 
„Dostosowanie modelu kształ
cenia studentów filologii pol
skiej do wyzwań współczesne
go rynku pracy", by pomóc 
swoim studentom w znalezie
niu zatrudnienia po ukończe
niu studiów. 

- Te staże to świetna okazja, 
żeby upewnić się, czy praca, 
którą sobie wymarzyliśmy, na
prawdę jest taka fajna - mówi 
Justyna Laskowska, studentka 
V roku polonistyki na UAM. -
Czasami okazuje się, że teoria, 
którą poznaliśmy na studiach, 
nie ma nic wspólnego z rzeczy
wistością. Że praca w wydaw
nictwie czy szkole nie jest taka 
kolorowa, jak w artykułach, 
które musieliśmy czytać na za
jęciach - dodaje. 

Motywacją dla studentów 
do odbywania* staży, oprócz 
zdobycia doświadczenia, jest 
wynagrodzenie, które otrzy
mują, wynoszące około 900 
złotych za 30 przepracowanych 
godzin. Zakończenie projektu 
planowane jest na grudzień 
2015 roku. Do tego czasu około 
trzech tysięcy studentów ma 
odbyć staż, a ponad pięć tysię
cy praktyki zawodowe. • 
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