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Stypendia i staże dla studentów Politechniki
Gdańskiej

Grupa GPEC i Politechnika Gdańska podpisały
porozumienie o współpracy. Dokument przewiduje stypendia motywacyjne, staże i płatne
projekty dla studentów. GPEC liczy na pozyskanie nowych technologii i przyciągnięcie do
firmy młodych, utalentowanych pracowników.
Jak poinformowano w środę w komunikacie, „w ramach partnerstwa studenci PG otrzymają
stypendia motywacyjne, wykonają płatne projekty biznesowe, wezmą udział w wyjazdowych
zajęciach i mogą liczyć na zatrudnienie". Stypendia mają być fundowane w ramach programu
„Kierunek Grupa GPEC" najlepszym studentom kierunków związanych z branżą ciepłowniczą na
wydziałach: inżynieria lądowa i środowiska, elektrotechnika i automatyka, mechaniczny,
oceanografia i okrętownictwo.
Kierownik Działu strategii i projektów Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC)
Grzegorz Blachowski wyjaśnił PAP, że na razie nie wiadomo, ilu studentom i w jakiej wysokości firma
będzie fundować stypendia i staże. „To ma określić odrębna umowa, nad którą obecnie strony
pracują" – dodał. Wiadomo, że studenci, którzy wezmą udział w programie stypendialnym, będą
współpracować z GPEC i mają gwarantowaną pracę przynajmniej przez rok po zakończeniu studiów.
Rekrutacja do programu ma się rozpocząć w najbliższych miesiącach.
Cytowany w komunikacie prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej, prof. Marek Dzida
powiedział, że „porozumienie z Grupą GPEC to kolejny krok uczelni w zacieśnianiu współpracy
z biznesem". "Chcemy kształcić absolwentów odpowiadających na potrzeby rynku i zależy nam, by
student umiał pracować w zespole i potrafił zachować się w sytuacjach kryzysowych" - wskazał.
Dyrektor ds. personalnych i strategii Grupy GPEC Lucyna Federowicz zapowiedziała, że dla
studentów PG zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne w siedzibach Grupy GPEC
Grupa GPEC i Politechnika Gdańska są również partnerami międzynarodowego programu „Enactus",
w którym studenci, wykładowcy i menedżerowie współpracują w zakresie planowania i realizacji
projektów biznesowych.
GPEC to grupa sześciu firm energetycznych: ENDICO, GPEC, GPEC Serwis, Orchis Energia Sopot,
STAR-PEC i ZEC Tczew zlokalizowanych w Gdańsku, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Sopocie
i Jeleniej Górze. Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. przesyłem i dystrybucją ciepła, produkcją energii
elektrycznej, a także usługami z zakresu energetyki. Liderem Grupy jest GPEC - piąte pod względem
długości zarządzanej sieci przedsiębiorstwo w kraju.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do
Homo cyber
Firma Elona Muska testuje wszczepiane do mózgu chipy.
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Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu
złamanych kości
Pokrycie implantów może przyspieszać ich gojenie/

23-11-2020

Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy
Zbyt częste spożywanie jaj kurzych może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka cukrzycy.

23-11-2020

Wcześniaki bardziej narażone na depresję
Dziewczynki urodzone przed 28 tygodniem ciąży są trzykrotnie bardziej podatne na depresję.
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Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro
przeciwko COVID-19
Informuje o tym pismo “EMBO Molecular Medicine”.
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To pracownik najlepiej reklamuje własną
firmę
Potwierdziło to europejskie badanie z udziałem polskich ekspertów.
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Mikrosfery z reaktora MARIA - dla chorych
na raka wątroby
Reaktor badawczy MARIA jest jednym z głównych ośrodków napromieniania mikrosfer.
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Mieszkańcy Małopolski mają największą
wiedzę o ochronie powietrza
65 proc. Małopolan zdaje sobie sprawę z konsekwencji złego powietrza.
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