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Współpraca NSN z uczelniami w procesie kształcenia studentów
Nokia Solutions and Networks (NSN) kontynuuje program współpracy
i wymiany doświadczeń z wyższymi uczelniami. Tylko w 2013 roku
telekomunikacyjno-informatyczny gigant w samym Wrocławiu przeprowadził
blisko 100 zajęć na uczelniach i zaprosił na staże i praktyki 173 studentów.
„Na co dzień nasza firma zajmuje się rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych.
Współpraca z uczelniami pozwala nam podzielić się naszym doświadczeniem, a zarazem
poznać pomysły osób spoza naszej firmy. Tylko otwarcie się na innych pozwala na
prawdziwy rozwój innowacyjności” – mówi Daniel Niewieczerzał, R&D Manager z
Europejskiego Centrum Inżynierii i Oprogramowania NSN we Wrocławiu.
Dlatego coraz więcej firm wchodzi w stałą współpracę z uczelniami wyższymi, czy to przez
prowadzenie wykładów i laboratoriów, czy zapraszając studentów do swojej siedziby, aby
mogli oni zobaczyć, jak funkcjonuje firma na co dzień.
„Absolwent uczelni wyższej jest jak nieoszlifowany diament – pierwszy pracodawca
zazwyczaj bierze na siebie rolę mistrza, który pomaga młodemu adeptowi przekuć zdobytą
wiedzę na praktyczne umiejętności. My staramy się rozpocząć ten proces jak najwcześniej już w trakcie studiów” – mówi Daniel Niewieczerzał. „Lepsze przygotowanie praktyczne to
lepszy i szybszy start na rynku pracy. Dla absolwenta oznacza to większe szanse na
znalezienie zatrudnienia, dla pracodawców – łatwiejszy proces wdrożenia nowego
pracownika” – dodaje Niewieczerzał.
NSN współpracuje z wrocławskimi uczelniami od początku swojego istnienia. Organizuje
cykle wykładów i zajęć laboratoryjnych, realizuje projekty ze studentami oraz zaprasza ich na
praktyki. Dzięki temu mogą oni z pierwszej ręki dowiedzieć się, co dzieje się w branży
telekomunikacyjnej i informatycznej, jak zastosować zebraną na studiach wiedzę oraz
poznać specyfikę firmy. „To dla nas ogromnie istotne, że dużą część przyszłych
pracowników wyłaniamy w drodze bezpośredniej współpracy, a nie w ramach
standardowego procesu rekrutacji” – mówi Daniel Niewieczerzał.
Pracownicy NSN pomagają studentom w zdobywaniu praktycznej wiedzy i dzielą się swoimi
doświadczeniami. Obecnie NSN ma podpisane umowy partnerskie z 6 uczelniami wyższymi:
Politechniką Wrocławską (od 2007 r.), Uniwersytetem Wrocławskim (od 2011 r.),
Politechniką Poznańską (od 2011 r.), Uniwersytetem Zielonogórskim (od 2011 r.), Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie (od 2013 r.) i Politechniką Krakowską (od 2014 r.). Wkrótce
podpisane zostaną również umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz
Politechniką Śląską.
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Działając aktywnie w tym obszarze wraz z Politechniką Wrocławską oraz
Uniwersytetem Wrocławskim w 2013 roku pracownicy NSN:
przeprowadzili ponad 60 wykładów i 35 zajęć laboratoryjnych z obszaru nowoczesnej
inżynierii oprogramowania i najnowszych trendów w telekomunikacji;
we współpracy ze studentami zrealizowali 14 projektów, w ramach inicjatywy „Innovative
Projects” związanej z różnymi obszarami działania firmy, od tworzenia prostych narzędzi
programistycznych, poprzez tworzenie aplikacji graficznych i bazodanowych, aż do
opracowywania algorytmów pomocniczych używanych w dziedzinie LTE;
zaprosili na staże i praktyki w NSN 173 studentów, z których 57 zostało zatrudnionych na
pełen etat tuż po zakończeniu praktyk.
W 2014 roku NSN planuje kontynuować te aktywności, a także nawiązać kontakty
z kolejnymi uczelniami wyższymi.
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