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PRACA W wakacje zdobywanie nowych kwalifikacji kosztuje mniej

Nauka latem? Taniej i szybciej! 
d Obniżone ceny, inten-

sywny program, godzi-
ny zajęć dostosowane 
do słuchaczy – tak lu-
belskie szkoły zachę-
cają do zapisywania 
się na wakacyjne 
kursy.

IZABELA IZDEBSKA
izdebska@dziennikwschodni.pl

Księgowość, język i grafika
Wakacyjne kursy za 390 zł 

proponuje Fundacja UMCS. 
Do wyboru są zajęcia z an-
gielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, hiszpańskiego, 
francuskiego i włoskiego. 
W ofercie są także kursy kom-
puterowe, na których można 
nauczyć się obsługi pakietu 
MS Office, programu Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator 
albo komputerowej księgowo-
ści z elementami kadr i płac. 
Wszystkie trwają po 30 godzin 
lekcyjnych.

Na koniec każdego kursu, 
tak samo jak po ukończe-
niu zajęć odbywających się 
w trakcie roku akademickie-
go, dostajemy zaświadczenie 
uczestnictwa. Czym w takim 
razie wakacyjne kursy różnią 
się od zwykłej oferty? – Mają 
zmniejszoną liczbę godzin 
i są nastawione na intensyw-
ną naukę – mówi Agnieszka 

Flaga 
z Fundacji 
UMCS. – Godziny 
zajęć będą dostosowa-
ne do ich uczestników. Kursy 
mają także promocyjną cenę 
– dodaje.

Rzeczywiście, poza wakacja-
mi kursy w fundacji są o co naj-
mniej 100 zł droższe, ale trwają 
zwykle po 60 godzin. Językowe 
zajęcia różnią się też sposobem 
nauki. – Są nastawione na ko-
munikację i przeznaczone dla 
osób, które chciałyby wyjechać 
za granicę, a wcześniej prze-
ćwiczyć słownictwo – tłumaczy 
Agnieszka Flaga.

Według życzeń ucznia
Letnią ofertę ma także lu-

belski oddział szkoły języko-
wej Profi-Lingua. Proponuje 
takie same języki, jak fundacja 
UMCS. Do wyboru są cztery 
rodzaje kursów. Intensywny 
miesięczny kurs kosztuje tutaj 
479 zł i obejmuje 48 lekcji. 
W dwa miesiące można też 
zrealizować roczny program 
standardowego kursu języ-
kowego. To kosztuje 999 zł. 
W ofercie jest także dwutygo-

dniowy kurs konwersacyjny 
za 279 zł. – Grupy są bardzo 
małe. Ruszamy już od trzech, 
czterech osób, a w wakacje 
grupy nie liczą więcej niż osiem 
– mówi Marlena Dobrzyńska 
ze szkoły Profi-Lingua

Kursant może też uczyć 
się sam na sam z lektorem. 
Takie zajęcia kosztują 1250 
zł. – Przy indywidualnym kur-
sie face to face jest możliwość 
wplecenia własnego progra-
mu, można go poprowadzić 
na przykład pod kątem an-
gielskiego biznesowego, pod 
kątem pracy albo przygotowa-
nia do egzaminu TELC – tłu-
maczy Marlena Dobrzyńska.

Cały rok dla zmotywowa-
nych

Szkoła Języków Obcych A1 
w Lublinie proponuje wakacyj-
ną naukę na trzech rodzajach 
kursów. Na pierwszym z nich, 
przyspieszonym, zajęcia odby-
wają się dwa razy w tygodniu. 

Na kursie intensywnym i su-
perintensywnym uczniowie 
spotykają się codziennie od po-
niedziałku do piątku. – Kursy 
przyspieszone i intensywne 
mają po 30 godzin i odpowia-
da to połowie jednego seme-
stru. Kurs superintensywny 
to 60 godzin, czyli cały jeden 
semestr. Jeśli ktoś jest tak zmo-
tywowany i zbierze się grupa, 
to w wakacje można zrobić rok 
nauki – mówi Piotr Pańkowski 
ze szkoły A1.

W każdym przypadku 30 
godzin nauki kosztuje 450 zł. 
Szkoła oferuje dziewięć ję-
zyków: angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki, nor-
weski, portugalski, rosyjski, 
ukraiński i włoski. Poprzednie 
lata pokazały jednak, że tylko 
na niektóre z nich w wakacje 
jest wystarczająco dużo chęt-
nych, żeby zajęcia się zaczęły. 
– Na angielskim, hiszpańskim 
i francuskim jest największa 
szansa, że zbierze się grupa 
– mówi Piotr Pańkowski.

Warto zainwestować
Chociaż wakacyjne ceny są 

niższe niż te, które obowiązują 
w trakcie roku szkolnego, to 
i tak każdy kurs jest niemałym 
wydatkiem. Specjaliści, którzy 
zajmują się pośrednictwem 
w zatrudnianiu pracowników, 
twierdzą jednak, że taki kurs 
może się opłacać. – Czasami 

wykształcenie jest niewystar-
czające, a pracodawca ceni 
sobie, gdy pracownik bierze 
udział w kursach i się rozwija  
– mówi Joanna Krzykanowska 
z  agenc j i  zatr udnienia 
KreatorzyKariery.pl.

Doradzają jednak, żeby 
wszelkie kursy wybierać tak, 
aby miały logiczny związek 
z naszym dotychczasowym 
wykształceniem i doświad-
czeniem. Dlatego kurs grafiki 
komputerowej albo księgo-

wości nie każdemu może się 
przydać. Co innego z językami. 
– Angielski to coraz częściej 
dla pracodawców podstawa. 
Dobrze, jeżeli znamy dodat-
kowy język obcy np. rosyjski 
lub niemiecki. Wielu praco-
dawców wymaga też hiszpań-
skiego lub francuskiego. Na 
pewno lepiej zainwestować 
w kurs językowy niż w inny, 
który nie miałby związku 
z naszą pracą – mówi Joanna 
Krzykanowska.
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego „BACUTIL” 
Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim 

zatrudni na podstawie umowy o pracę: 

ELEKTRYK-AUTOMATYK
Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie elektryczne minimum średnie;
– znajomość zagadnień związanych z elektryką i automatyką:
– dyspozycyjność /praca zmianowa/
– posiadanie uprawnień / aktualne świadectwo kwalifikacyjne/ 

Oferujemy
–  stałą, stabilną i satysfakcjonującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku
– możliwości rozwoju zawodowego i awansu
–  atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia odzwierciedlające 

osiągane efekty
 – pakiet  świadczeń  socjalnych 

CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: PPP „BACUTIL” Sp. z o.o., 
Bedlno Radzyńskie 49 A, 21-300 Radzyń Podlaski
Faxem na nr 83 3528600  e-mail:sekretariat@bacutil.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

R E K L A M A

INNOWACYJNE FIRMY STARTUJĄ PO NAGRODY

ROZPOCZYNA SIĘ KOLEJNA, IV EDYCJA KONKURSU „KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU”.
W tym roku walczyć będą dodatkowo o tytuł w nowej kategorii: „Wizjoner IT” 

Działania innowacyjne i rozwojowe 
zgłaszać mogą:
• przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, 
średnie, duże),
• gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, 
miejskie),
• organizacje pozarządowe (fundacje, 
stowarzyszenia), inne organizacje 
i podmioty. 
Fundacja Innowacji i Rozwoju, która jest 
organizatorem konkursu, promuje tych, 
którzy w swoim regionie wprowadzają 
najlepsze i najciekawsze rozwiązania. 
Zgłaszający mają na to czas do końca 
września, a udział dla firm sektora MŚP, 
gmin, organizacji w konkursie jest 
bezpłatny. Zdaniem Krzysztofa Duch-
nowskiego, prezesa fundacji, polskie 
firmy zaczęły inwestować w innowacyjne 
projekty także w mniejszych miejscowo-
ściach. – Daje się zauważyć pewien 
umiarkowany optymizm – twierdzi 
Duchnowski. – Jednak bez rozwiązań 
systemowych trudno o innowacyjną 
gospodarkę jako całość. Widać elemen-
ty pozytywne, ale dużo jeszcze pracy 
przed nami – dodaje. 

Liderzy regionu i kraju
Fundacja przyznaje tytuły w dwóch 
edycjach: na poziomie regionalnym, 
czyli wojewódzkim, oraz na poziomie 
krajowym. 
W ubiegłych latach konkurs cieszył się 
wśród firm, samorządów i organizacji 
dużym powodzeniem – w sumie 
nadesłały one blisko 2 tys. zgłoszeń. 
– Przez ostatnie 3 lata udało się zbudo-
wać projekt o charakterze ogólnopol-
skim, a jednocześnie „oddolnym” – pod-
kreśla Krzysztof Duchnowski.

Za projekt, produkt, organizację 
Tytuły w ramach konkursu są przyzna-
wane w  następujących kategoriach: 
• Innowacyjna firma, 
• Innowacyjny produkt, 
• Innowacyjna usługa, 
• Innowacyjna gmina, 
• Innowacyjna organizacja, 
• Innowacyjny projekt unijny, 
• Dynamicznie rozwijająca się firma 

oraz w nowej kategorii „Wizjoner IT”. 
Nowa kategoria docenić ma innowa-
cje w systemy informatyczne.  
Rozważane będą tu zarówno istnie-

jące już rozwiązania, jak i nowe 
projekty. 

W ubiegłych latach zwycięzcami 
konkursu były zarówno małe firmy, jak 
i ogólnopolscy giganci – każdy w swojej 
kategorii. 

Nagrody przyznawano zarówno za 
produkty codziennego użytku – takie, 
jak pralka z Mastercooka czy „Syfrowy 
Magnetowid” z Dialogu, jak i za 
specjalistyczne. Do tych ostatnich 
należy między innymi specjalny 
kombajn z Zabrzańskich Zakładów 

Mechanicznych, ultrasonograf stwo-
rzony w firmie ECHO-SON w Lubel-
skiem czy ultralekki samolot 
z podkarpackiego Aero-Kros.

W przypadku przedsiębiorstw sprawa 
jest prosta. Czym jednak jest „innowa-
cyjna gmina”? Ocena zależy przede 
wszystkim od realizowanych inwesty-
cji, wspierania przedsiębiorczości, 
działań proekologicznych i jakości 
obsługi mieszkańców.

Nagrody także dla działań 
obywateli

O wyróżnienia i tytuły mogą walczyć 
też organizacje pozarządowe i stowa-
rzyszenia. Tu głównymi kryteriami 
oceny będzie wprowadzanie nowych 
rozwiązań oraz działania edukacyjne. 
Szczególnie wysoko jury konkursu 
zamierza nagradzać organizowanie 
konferencji i publikacje wspierające 
przedsiębiorczość.Laureaci ogólnopolskiego finału konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010
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