Fundacja im. Prof. Jerzego Doerffera

W imieniu fundatorów pragniemy poinformować, że
powołana została Fundacja im prof. Jerzego
Doerffera na rzecz edukacji i nauki na wydziale
okrętowym
Politechniki
Gdańskiej.
Celem fundacji jest dofinansowanie szeroko pojętych
działań edukacyjnych w dziedzinie budowy okrętów i
wszelkich innych obiektów poruszających się na i pod powierzchnią wody.
Podstawowe cele fundacji to:
1. Wsparcie wydziału okrętowego w pozyskiwaniu wysokiej jakości, właściwie umotywowanych
kandydatów na studia
2. Dofinansowanie rozszerzonego zakresu kształcenia studentów o:
A. Praktyczną naukę nowoczesnych narzędzi projektowych
B. Wsparcie nauczania w języku angielskim
C. Pozyskiwanie dla dydaktyki ludzi o wysokich kwalifikacjach z przemysłu w tym projektantów,
technologów, przedstawicieli kadry zarządzającej
D. Praktyki w wiodących firmach branży okrętowej w kraju i za granicą
Przyczyna powołania fundacji jest prosta: brak pieniędzy na wysoko wyspecjalizowane kształcenie młodej
kadry i utrzymanie pozycji Wydziału na odpowiednim poziomie. Sytuacja ogólna jest trudna. Medialny
obraz branży okrętowej zniechęca młodych do podejmowania trudnych studiów. Władze Państwa stale
redukują fundusze na dydaktykę. W tej chwili pokrywają one 70% kosztów kształcenia. Ograniczana jest
liczba godzin laboratoryjnych, zajęć projektowych i praktyk. Oczywiście władze Wydziału i pracownicy robią
co mogą, ale naczynie jest coraz bardziej puste. Jeszcze chwila, a zostaniemy wydziałem uniwersyteckim
z tablicami, kredą i przestarzałymi komputerami, jeżeli wcześniej nie stracimy studentów ze względu na
brak bardziej intensywnej promocji.
Fundacja liczy przede wszystkim na mocne wsparcie z Waszej, czyli pracodawców zatrudniających
dotychczasowych absolwentów studiów okrętowych, strony. Dzięki promocji studiów okrętowych wśród
młodzieży i wsparciu nauczania przedmiotów zawodowych pragniemy zapewnić dostępność
wysokokwalifikowanych kadr w przyszłości. Jesteśmy pewni, że wpłata na rzecz fundacji będzie dobrą
inwestycją. Liczymy, że uda się Was przekonać do tego szlachetnego gestu.
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