
Łączymy biznes,  
studentów  
i absolwentów…

Oferta dla  
partnerów biznesowych



Istotą naszego działania jest to, iż kształcimy ciekawych świata i siebie 
ludzi. Budujemy przyjazną i otwartą atmosferę w nowoczesnym środowi-
sku. Co to w praktyce oznacza?

Jesteśmy uczelnią, gdzie w przyjaznej atmosferze, ciekawi świata ludzie, 
pracownicy przyszłości, odkrywają swoje pasje i pozyskują najbardziej 
aktualną wiedzę praktyczną.

Ustawiczny kontakt ze środowiskiem biznesowym stanowi więc niezbęd-
ny element naszego funkcjonowania, gdyż chcemy kształcić studentów  
w ten sposób, aby nabyte przez nich kompetencje były maksymalnie 
zbieżne z tymi, jakie poszukiwane są obecnie oraz będą pożądane w przy-
szłości przez rynek pracy. 

W Centrum Praktyczności stawiamy na współpracę opartą o transfer wie-
dzy, pomysłów i doświadczeń. Budujemy relacje w oparciu o badanie i re-
alizację indywidualnych potrzeb naszych Partnerów. Stworzyliśmy ścieżki 
współpracy, dzięki którym możemy zaproponować otoczeniu biznesowe-
mu działania, które przełożą się na wymierne, obopólne korzyści.

Collegium Da Vinci 
to Uczelnia z ponad 
dwudziestoletnim 
doświadczeniem  
w obszarze szkolnictwa 
wyższego. 



Jako przedsiębiorca, możesz:
  Zostać partnerem kierunku,

  Zaproponować miejsca praktyk dla studentów CDV,

  Stworzyć program stażowy w swojej firmie,

  Prowadzić zajęcia jako wykładowca-praktyk,

  Realizować warsztaty dla studentów uczelni,

  Wziąć udział w projektowaniu studiów dualnych, czy rozwijać kierunki 
studiów,

  Zlecać projekty studentom, które będą wykonywane pod okiem 
dydaktyków,

  Dołączyć do Rady Pracodawców,

  Brać udział w spotkaniach networkingowych organizowanych przez 
Centrum Praktyczności.



Współpraca z jedną z najstarszych niepublicznych 
uczelni wyższych o profilu zawodowym w Wielkopolsce 
to nie tylko prestiż, ale również szansa na zbudowanie 
wizerunku marki w środowisku biznesowym, akademickim 
oraz wśród studentów i absolwentów.
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Współpracę z biznesem opieramy  
o partnerskie relacje, kładąc nacisk 
na korzyści wynikające z bieżącej 
kooperacji. 

Co zatem możesz  
zyskać jako nasz Partner? 

Współpraca z Collegium Da Vinci  
to możliwość współpracy z pracownikami 
uczelni, studentami, absolwentami oraz 
innymi firmami. Współpraca ta umożliwi 
nie tylko transfer wiedzy, ale również 
pomysłów i doświadczenia.

 1 wizerunek

rozwój



 3 Dzięki realizacji działań wspólnie z CDV  
każdy pracodawca ma możliwość nawiązania 
stałych relacji biznesowych zarówno  
ze środowiskiem akademickim, studentami – 
czyli potencjalnymi pracownikami oraz innymi 
partnerami uczelni poprzez rozbudowany 
system projektów i spotkań networkingowych.

współpraca



Centrum Praktyczności oferuje wiele 
możliwości współpracy i realizacji 
wspólnych przedsięwzięć. 

Nasza propozycja opiera się na ośmiu głównych  
ścieżkach. To Partner decyduje, którą z nich wspólnie  

z CDV będzie podążał. W jakich obszarach możemy  
zatem współpracować?

 
  PARTNER KIERUNKU 
każdy z kierunków studiów, które znajdują się w ofercie CDV posiada 
partnera w postaci firmy, która ściśle współpracuje z dydaktykami, 
konsultuje zmiany w programach studiów, organizuje warsztaty, 
praktyki i staże dla studentów, angażuje się w rozwój kierunków 
studiów, czyli w kształcenie swoich przyszłych pracowników.

  WARSZTATY 
eksperci i specjaliści z firm partnerskich są zapraszani do prowadzenia 
warsztatów dla studentów i absolwentów, dzięki którym mają 
możliwość realnego wpływu na rozwój kompetencji swoich przyszłych 
pracowników.

  ZAJĘCIA I MENTORING 
praktycy z firm są zapraszani do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
jako trenerzy i wykładowcy oraz do realizowania programów 
monitoringowych. Jako mentorzy i wykładowcy dzielą się ze 
studentami swoim doświadczeniem i mają możliwość wzięcia udziału 
w projektach mających na celu transfer wiedzy, pomysłów  
i doświadczeń.

  PROJEKTY CASE STUDY I PRACE DYPLOMOWE 
każdy partner kierunku ma możliwość udostępniania case study 
związanego z swoja firmą, które będą rozwiązywane przez studentów 
w ramach zajęć dydaktycznych lub prac dyplomowych pod opieką 
doświadczonego nauczyciela akademickiego, we współpracy  
z przedstawicielem firmy.



  PRAKTYKI I STAŻE 
firmy oferujące program praktyk lub staży mogą zweryfikować 
umiejętności, wiedzę i kompetencje naszych studentów podczas 
wykonywania realnych zadań w swoich firmach, natomiast studenci 
mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i zdobyć cenne 
doświadczenie zawodowe.

  RADA PRACODAWCÓW 
przedstawiciele najbardziej aktywnych partnerów są zapraszani  
do zasiadania w Radzie Pracodawców, która pełni rolę doradczą  
w procesie projektowania oraz modyfikowania kierunków studiów  
dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.

  STUDIA DUALNE 
to projekt, w którym część zajęć na kierunku realizowana jest  
na uczelni, a część w ramach projektów u pracodawcy. Dzięki  
takiemu rozwiązaniu studia są jeszcze bardziej praktyczne.

  NETWORKING 
partnerzy kierunków są zapraszani na tematyczne spotkania 
networkingowe, podczas których mają możliwość nawiązania 
współpracy zarówno ze studentami, absolwentami, nauczycielami 
akademickimi, jak i innymi firmami.



Spotkajmy się! 
Pierwsze spotkanie pomoże nam poznać się 
nawzajem, zbadać swoje potrzeby i omówić 
ścieżki współpracy, a także wypracować 
proces osiągania obopólnych, realnych 
korzyści satysfakcjonujących dla obu stron. 
Kolejnym krokiem będzie zakontraktowanie 
się, czyli podpisanie umowy partnerskiej.  
To ona będzie stanowić o ramach wzajemnej 
kooperacji. Naturalnym skutkiem tych działań 
będzie opracowanie obszarów współpracy oraz 
harmonogramu działań. 

Zapraszam do kontaktu
Marta Szmyt
Specjalista  
ds. współpracy z Biznesem

697 690 517
marta.szmyt@cdv.pl

Jak możemy nawiązać współpracę?

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań, Poland

cdv.pl61 271 10 10
info@cdv.pl


