Partnerstwo
Collegium Masoviense –
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego jest niezbędnym
elementem funkcjonowania Collegium Masoviense zarówno w sferze badań naukowych,
jak i kształcenia. Integracja potencjału intelektualnego środowiska naukowego oraz
przedstawicieli otoczenia powinna wpłynąć na istotne zwiększenie udziału Collegium
Masoviense w działaniach na rzecz zwiększenia innowacyjności regionu. Wspólne identyfikowanie ważnych tematów badawczych będzie bodźcem do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz ubiegania się o środki finansowe na ich badania i rozwój. Innym,
równie istotnym elementem tej współpracy, powinna być zmiana w jakości kształcenia.
Bardziej dynamiczne dostosowywanie programów kształcenia, stanowiące odpowiedź na
zmieniające się potrzeby rynku, pozwoli na poprawę jakości szeroko pojętego kapitału
ludzkiego reprezentowanego przez absolwentów Collegium Masoviense. Korekta w programach kształcenia powinna iść w parze z rozwojem nowych programów stażowych, w
realizację których będą aktywnie zaangażowani interesariuszy zewnętrznych. Tego rodzaju działania powinny w dłuższej perspektywie przełożyć się na poprawę wydajności
pracy oraz zwiększyć satysfakcję absolwentów. Oba te elementy stanowią o rozpoznawalności Collegium Masoviense i w przyszłości będą decydować o naborze kandydatów
na studia.

Collegium Masoviense realizuje różne form współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym:
• rekrutacja studentów na praktyki i staże,
• udział przedstawicieli otoczenia w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez uczelnie,
• organizowanie targów pracy, prezentacja firm na uczelniach,
• prowadzenie przez praktyków zajęć na uczelni,
• akademickie biura karier,
• przeprowadzenie naboru i preselekcji studentów i absolwentów na zlecenie pracodawców,
• członkostwo przedstawicieli otoczenia w organach doradczych działających przy
uczelni (np. Społeczna Rada Pracodawców),
• współpraca z władzami regionalnymi na rzecz podniesienia świadomości prozdrowotnej,
• organizacja cyklicznych wydarzeń promujących zdrowy styl życia np. Dzień Drzwi
Otwartych Collegium Masoviense, “Białe soboty”, Spotkania instruktażowe dla opiekunów osób przewlekle chorych, “Edukator chorych na cukrzycę”
• organizacja i prowadzenie programów prozdrowotnych na rzecz zdrowia mieszkańców regionu,
• wsparcie merytoryczno-organizacyjne Uniwersytetu III wieku działającego w Żyrardowie,
•

współpraca ze szkołami średnimi regionu, która pozwala przyszłym studentom zapoznać się ze specyfiką studiów, jakie są prowadzone w CM.

