
– ta idea stoi u podstaw projektu Kuźnia Kadr 7
zmienia polskie uczelnie
ABSOLWENT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Realizowany jest przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu pod nadzorem Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Produktem finalnym projektu Kuźnia Kadr 7 jest sze-
roko zakrojony innowacyjny Program ABSOLWENT 
obejmujący m.in. nowoczesny portal internetowy 
oraz wiele aktywności offline do budowania  rela-
cji między absolwentami a uczelniami oraz pod-
trzymywania ich poprzez szeroką ofertę edukacyj-
ną, sieci kontaktów oraz wymianę doświadczeń  
i wiedzy. 

Produkt finalny projektu może wdrożyć każda 
polska uczelnia dostosowując jego zakres i treści 
do swoich potrzeb! 
Wdrożenie programu pomoże uczelniom w:  
 – budowaniu wizerunku uczelni nowoczesnej, 

która liczy się ze zdaniem studentów i absol-
wentów,

 – dostosowaniu programów nauczania do rze-
czywistych potrzeb studentów i absolwentów, 

 – systematycznym monitoringu losów zawodo-
wych absolwentów, 

 – rozwijaniu strategii społecznej odpowiedzial-
ności, 

 – promocji samej uczelni.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynku 
poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu łączącego:
 – monitoring losów zawodowych absolwentów,
 – precyzyjną diagnozę ich potrzeb, 
 – program lojalnościowy wiążący absolwentów z ich uczelnią  

w oparciu o najlepsze praktyki europejskie i światowe.

Z Programu korzystać mogą uczelnie i ich pracownicy, absolwenci oraz pracodawcy.
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Portal Absolwent to miejsce, 
które umożliwi odnowienie 
więzi z uczelnią, odnalezienie 
kolegów i koleżanek z czasów 
studiów, nawiązanie nowych 
znajomości, zbudowanie sieci 
kontaktów.

Misją Programu Absolwent 
jest budowa relacji na linii 
„uczelnia – absolwenci”. Aby 
te relacje były trwałe, całość 
programu została połączona 
w spójny program lojalnościo-
wy.

W ramach Portalu Absolwent 
oferujemy dostęp do bazy 
wiedzy, zawierającej między 
innymi artykuły publikowane 
przez pracowników nauko-
wych i absolwentów, a także 
kursy e-learningowe.

Baza wiedzy zawiera między 
innymi kursy e-learningowe. 
Wśród nich znajdą się takie, 
które będą odpowiadać każ-
dej grupie absolwentów – ich 
tematyka została dobrana 
na podstawie ogólnopolskich 
badań na reprezentatywnej 
próbie absolwentów.

Umożliwia absolwentom umie-
szczenie swojego CV w spe-
cjalnej bazie, do której do-
stęp będą mieli pracodaw-
cy zalogowani na portalu.  
Z kolei pracodawcy mogą 
umieszczać w banku ofert 
ogłoszenia o pracę.

W banku idei każda koncep-
cja i każdy pomysł może zna-
leźć osoby nimi zainteresowa-
ne. To miejsce, w którym jest 
możliwa dyskusja i wymiana 
poglądów w nawiązaniu do 
tytułowej „idei”. Tutaj również 
pracownicy naukowi będą 
mogli szukać inspiracji dla te-
matów prac swoich semina-
rzystów.

PROGRAM ABSOLWENT
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Weekend Absolwenta to czas, 
w którym poza odnawianiem 
dawnych znajomości, propo-
nujemy postawić na rozwój 
osobisty – uczestnictwo w róż-
nych kursach, szkoleniach, 
wykładach otwartych, a na-
wet zawodach sportowych 
czy pokazach kulinarnych.

Proponujemy absolwentom 
spotkania nie tylko na uczelni, 
ale także w różnych interesu-
jących dla nich miejscach. 
Ideą takich spotkań jest 
wspólna dyskusja, wymiana 
kontaktów, czasem również 
inspiracji.

W uczelniach drzemie niedo-
ceniony potencjał infrastruk-
turalny: sale laboratoryjne, 
wykładowe i ćwiczeniowe, 
baseny, biblioteka.
W ramach programu chce-
my, aby absolwenci po opusz-
czeniu murów uczelni mogli 
dalej korzystać z tych miejsc 
na specjalnych warunkach.

To specjalne miejsce na uczel-
ni, gdzie absolwenci mogą 
spotkać się na kawie, her-
bacie albo popracować ra-
zem  w przyjaznym i znanym 
z czasów studiów  środowisku.

Jest to imienna karta iden-
tyfikująca absolwenta da-
nej uczelni, w przyszłości 
również umożliwiająca ko-
rzystanie z różnych atrakcji 
i zniżek.

PROGRAM ABSOLWENT
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To ciekawa technika 
szkoleniowa, polega-
jąca na połączeniu 
nauki online ze stan-
dardowymi ćwiczenia-
mi i wykładami – część 
materiałów jest prze-
kazywana w formie 
e-learningu, pozostała 
zaś w ramach trady-
cyjnych zajęć.



Uczelnie chętne do współpracy i wdrożenia produktu zapraszamy do kon-
taktu oraz testowania narzędzi Programu Absolwent. Platforma internetowa 
dostępna pod adresem www.programabsolwent.pl. 

Raporty z badań i procesu testowania oraz więcej informacji o projekcie 
można znaleźć na www.kuznia7.ue.wroc.pl

Biuro projektu: 
Dział Obsługi Projektów Rozwojowych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
Budynek L
tel.: 71 36 80 869, 71 36 80 807; fax: 71 36 80 754
e-mail: kuznia7@ue.wroc.pl, www.kuznia7.ue.wroc.pl

Nasz zespół projektowy odpowie na każde pytanie 
dotyczące wdrażania. Zapraszamy:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr POKL. 04.01.01-00-220/11

czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów

Człowiek – najlepsza inwestycja


