
Prezes PZU oskarza polskie uczelnie 

RBBYKI BEZBOBOmYCH 
Polska edukacja nie ma sensu! Absolwentownaszychszkoltrzebawszystkiegouczyc 
od nowa - alarmuĵ  czolowi polscy pracodawcy 
ALEKSANDRA PEZDA 
• 
Polski student nie ma gwarancji, ze dy-
plom da mu prac§. regiony, gdzie 
prawie 60 proc. bezrobotnych ma 
mniej niz 34 lata. Co dziesi^ty bezro-
botny ma wyzsze wyksztatcenie. 

- Nie dostan^ pracy w swoim za-
wodzie. Maj^ dost̂ p do informacji ale 
nie umiejq ich analizowac, odrzucac 
smieci ani wynajdywac najbardziej 
wartosciowych danych -1§ ostrq dia-
gnoz§ przedstawia w „Gazecie" An-
drzej Klesyk, prezes PZU SA Tojeden 
z najwi^kszych polskich pracodaw-
cow, zatrudnia ok. 12 tys. osob. 

- Do konsultingu przyjmujemy ab-
solwentow matematyki, fizyM, biolo-
gii. Ci z wiasciwymi dyplomami si§ 
nie nadaj^ Szukamy zdolnych do nie-
schematyeznego myslenia, ktorzy po-
trafi^ selekcjonowac wiedzy, praco-
wac w zespole. Uczciwych i odwaz-
nych. Takich nasze szkoly nie wy-

puszczaj^ - twierdzi Klesyk, ktory 
wczesniej pracowal w McKinsey 
& Company i ma dyplom Harvard 
Business School. 

Prezesa PZU popieraj^ inni czo
lowi pracodawcy. - Moze cos si§ zmie-
ni, skoro zaczynajq bic na alarm du-
ze polskie spolki - komentuje Jacek 
Levernes, czlonek zarzqdu HP Euro-
pa i prezes Zwi^zku Liderow Sekto-
ra Uslug Biznesowych (ABSL skupia 
zagraniczne korporacje zatrudniajq,-
ce u nas ponad 80 tys. przewaznie 
mlodych ludzi). - Polskie uczelnie 
ksztalcq dobrze, ale tylko teoretycz-
nie. Kampletnie lez^ pragmatyka biz-
nesu i umiej^tnosci spoleczne, ko-
munikacja, praca w grupie, przysto-
sowanie do zmian. 

- Nawet kucharzy i recepcjonistow 
musimy uczyc wszystkiego od nowa 
- mowi Henryk Orfinger, wspotwla-
sciciel Laboratorium Kasmetycznego 
„Dr Irena Eris" i wlasciciel hoteli. - Me-

AndrzeJ Klesyk: 
-Wiedzajestdzis 
powszechnle dost^pna. 
Trwa wyscig o talenty, 
ktorepotrafiqj^ 
wykorzystac. 
Svv jcieka 

nedzerow sredniego szczebla dopie-
ro podczas pracy przygotowuj emy do 
samodzielnego rozwiqzywania pro-
blemow i podejmowania decyzji. Ma-

duzo wiedzy, ale niemal zadnych 
umiej^tnosci praktycznych. 

„K3mpetencje to nie wszystko" - to 
haslo szkolenia „Inzynier z kultur^" 
dla studentow AGH w Krakowie. Kil-
kuset z^asza si§ co roku na ekstra kur-
sy komunikacji, prezentacji i bizneso-
wego savoir-vivre'u. Uczq si? negocjo-

wac, radzic sobie z krytykq, a nawet 
- jak si§ ubrac na biznesowq kolacj? 
i kto ma za ni^ zaplacic. 

Studenci wiedzy ze nawet najlep-
sze dyplomy nie wystarczq. Wedlug 
badah agencji pracy Start People ok. 
90 proc. studentow przed magisterkq 
w Trqjmiescie i Lodzi uwaia, ze warsz-
taty zawodowe na studiach s^kiepskie. 
Prawie 60 proc. mowi, ze studia nie da-

im wystarczaj^ego doswiadczenia, 
by konkurowac o dobr^ prac§. 

Prof. Zbigniew Marciniak, wice-
minister nauki poprzedniego rz^du 
PO-PSL: - Dziesi^tki lat nasze uczel
nie ksztalcily do pracy naukowej. To, 
ze absolwenci radzUi sobie w innych 
zawodach, zawdzi^czali dobremu 
przygotowaniu ogolnemu i wlasnej in-
teligehcji. Dlatego do programow 
uczelni wpisalismy koniecznosc po-
d^zania za rynkiem pracy. Ale efekty 
b^d^ dopiero za kilka lat. o 
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