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Korzyści przedsiębiorstwa z kształcenia 

dualnego

• Przedsiębiorca kształci studenta według własnych 

potrzeb, wymogów i standardów oraz otrzymuje wynagrodzenie 

za realizację kształcenia na terenie firmy; 

• Przedsiębiorca  ma stały dostęp do potencjalnych pracowników  

spełniających stawiane przez nich wymagania, kwalifikacje, 

doświadczenie praktyczne, cechy osobowościowe,

• Pracodawca ma możliwość „wyboru” studenta przyjmowanego na praktykę

• Wraz z firmą prowadzony jest PR projektu z wykorzystaniem mediów ATL;

• Firma buduje odpowiedzialne otoczenie biznesu zyskując reputację na 

rynku pracy, co wpływa pozytywne postrzeganie organizacji na rynku,

• Przedsiębiorcy postrzegają udział w kształceniu zawodowym jako 

długoterminową inwestycję we własnych pracowników,

• Możliwość pozyskania relatywnie „taniego” pracownika,



Korzyści studenta z kształcenia dualnego

• Student zdobywa doświadczenie bezpośrednio u potencjalnego przyszłego 

pracodawcy;

• System umożliwia studentom na płynne przejście z okresu nauki do czynnego 

życia zawodowego;

• Oferta specjalności Uczelni jest silnie dopasowana do potrzeb i wymogów 

rynku pracy(jest to podstawowym założeniem funkcjonowania systemu 

dualnego);

• Student nie kształci w profesjach na które nie ma popytu ze strony 

pracodawców lub jest on bardzo niski;

• Student ma możliwość odbycia praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, które 

spełnia wymogi współczesnego rynku;

• System umożliwia kształtowanie postaw i kompetencji, które są wysoko 

cenione przez ich przyszłych pracodawców;

• Student jest bardziej zmotywowany do działania/nauki gdyż jest oceniany 

przez potencjalnego pracodawcę;



Jak realizowane jest kształcenie dualne?

• W ramach wybranych przedmiotów student część czasu przebywa w 
zakładzie pracy, a kolejną na uczelni. Wymiar godzin zajęć praktycznych w 
siedzibie Partnera Biznesowego jest nie mniejszy niż połowa godzin 
zaplanowanych w programie na realizację wybranego przedmiotu.

• Zajęcia realizowane są w trzech etapach, które obejmują:
I. Wprowadzenie do zajęć realizowane w siedzibie uczelni (ok. 25% wymiaru 

godzinowego przedmiotu)
II. Zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Partnera Biznesowego (z 

praktycznym wykorzystaniem istniejących systemów informatycznych i 
zarządczych, wyposażenia stanowisk pracy, trenażerów, sal treningowych i 
innych wykorzystywanych praktycznie przez Partnera Biznesowego 
obiektów/urządzeń/systemów) 

(ok. 50% wymiaru godzinowego przedmiotu)
I. Zajęcia podsumowujące lub ewaluacyjne realizowane

na uczelni (ok. 25% wymiaru godzinowego przedmiotu).



Jaki charakter ma kształcenie dualne?
Zajęcia dualne w wymiarze praktycznym realizowane w siedzibie 
Partnera Biznesowego mają różny charakter. Występują następujące 
formy:
• Praktyczne dublowanie zakresu obowiązków pracowników na 

wskazanych stanowiskach pracy przez studentów;
• Współudział studentów w organizowanych przez Partnera 

Biznesowego dla swoich pracowników szkoleniach, treningach, 
warsztatach lub innych formach praktycznego podnoszenia 
kwalifikacji;

• Udział studentów w zespołach roboczych Partnera Biznesowego 
powołanych ds. wdrożenia nowych rozwiązań, innowacji 
zarządczych, przygotowania oraz implementacji projektów i innych 
formach zespołowego działania w ramach działalności 

gospodarczej Partnera Biznesowego;
• Inne zaproponowane formy;



Odpowiedzialność społeczna systemu 

kształcenia dualnego

• Wykształcenie efektywnego systemu kształcenia 

zawodowego , który przygotowuje młodych ludzi

do wykonywania konkretnego zawodu;

• Istnienie systemowego rozwiązania, które ułatwia 

zatrudnianie absolwentów Uczelni Wyższych;

• Uelastycznienie rynku pracy;

• Podjęcie współpracy między przedsiębiorcami a instytucjami 

edukacyjnymi odnośnie definiowania kierunków, specjalności 

oraz form kształcenia zawodowego zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem na rynku pracy;



Partnerska współpraca



16 marca 2015 – podpisanie umowy

Podpisanie umowy o  kształceniu dualnym w 

województwie pomorskim na kierunku turystyka:

http://www.wsb.pl/gdansk/aktualnosci/wyzsza-szkola-

bankowa-wprowadza-ksztalcenie-dualne-z-siecia-dobry-

hotel
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