LIST INTENCYJNY DO PRACODAWCO0 W
Szanowni Państwo,
Wydział Biologii i Ochrony S4rodowiska UŁ jest bardzo nowoczesną i wszechstronną jednostką naukowobadawczą, która eksploruje przejawy życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Analizujemy
molekularne i biochemiczne podstawy procesów życiowych, mutacje genetyczne i zmienność gatunkową,
zmiany cytologiczne i procesy ﬁzjologiczne poszczególnych organizmów, populacji czy gatunków, a także
złożone zależności ekologiczne środowiska naturalnego oraz zaburzenia i interakcje wywoływane rosnącą
antropopresją. Posiadamy dobrze wyposażone, wysokospecjalistyczne laboratoria badawcze, stacje do
badań terenowych i kompetentną kadrę naukową reprezentującą wszystkie dziedziny nauk biologicznych.
Idąc za dobrym przykładem wielu ośrodków akademickich na świecie, pragniemy zbudować trwałe
i satysfakcjonujące relacje ze środowiskami biznesu, służące kształceniu studentów – przyszłych
pracowników ﬁrm w regionie. Pragniemy, aby posiadana przez nas wiedza miała możliwość służenia
praktyce, była wykorzystywana, a przez to, dawała nam wymierną satysfakcję i wychodziła naprzeciw
oczekiwaniom, zarówno pracodawców, jak i absolwentów naszego Wydziału.
Liczymy, że współpraca ze środowiskami biznesu, służyć będzie między innymi:
• wymianie informacji pomiędzy teoretykami, a praktykami (konfrontacje: oferta i możliwości nauki,
a potrzeby środowiska biznesu);
• podnoszeniu jakości kształconych przez nasz Wydział kadr;
• przygotowaniu oferty konsulVngowej (badania, analizy i ekspertyzy naukowe) i szkoleniowej
odpowiadającym potrzebom biznesu (oferta dedykowana);
• korzystaniem z infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału BiOS4, np. w formie: wspólnych prac
badawczych w celu wdrożenia wyników w przedsiębiorstwie, prac zamawianych przez
przedsiębiorstwa i innych;
• pozyskaniu partnerów do ﬁnansowania badań i dydaktyki;
• pozyskaniu partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów;
• ułatwieniu najlepszym absolwentom uzyskania pierwszej pracy.
Nasza oferta będzie sukcesywnie uzupełniana. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugesVe.
Dziękujemy za zainteresowanie - zapraszamy do współpracy!

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy
z pracodawcami i biznesem
Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk
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