Gdynia, 30.11.2015

PRAKTYKI STUDENCKIE W FIRMIE LUVIER SP. Z O.O.

Firma Luvier Sp. z o.o., mając na uwadze obopólne korzyści p łynące ze wspó łdzia łania nauki i
biznesu, zaangażowa ła się w program praktyk studenckich dla s łuchaczy dwóch gda ńskich uczelni:
Politechniki Gdańskiej (Wydzia ł Zarządzania i Ekonomii) oraz Uniwersytetu Gda ńskiego (Wydzia ł
Nauk Spo łecznych).
Dzięki nawiązaniu wspó łpracy z uczelniami, studenci kierunków Socjologia oraz Zarządzanie mają
szansę zdobyć niezbędne na rynku pracy doświadczenie oraz dowiedzie ć się, jak przyswojoną podczas
studiów wiedzę prze łożyć na praktyczne, rzeczywiste problemy i zagadnienia. Zaanga żowanie się
studentów w powierzone zadania sprawia, że firma Luvier zyskuje istotne dane pochodzące z bada ń
konsumenckich, niezbędne przy tworzeniu nowych produktów i ulepszaniu tych ju ż funkcjonujących
na rynku.
Wspó łpraca z uczelniami rozpoczęła się w lutym 2014 roku. W przeciągu nieca łych dwóch lat
praktyki zawodowe w firmie Luvier odby ło dwudziestu studentów. Do ich zada ń nale ża ły przede
wszystkim wspomniane wcześniej badania konsumenckie, jak równie ż gromadzenie i analizowanie
informacji dotyczących wybranych aspektów produktu kosmetycznego. Badania aplikacyjne
kosmetyków przeprowadzane przez studentów pod kierunkiem koordynatorów praktyk obejmują:
- zaprojektowanie przebiegu oraz opracowanie kwestionariusza badania aplikacyjnego;
- zgromadzenie grupy testerów chętnych do wzięcia udzia łu w badaniu, przekazanie uczestnikom
próbek produktu oraz kwestionariuszy;
- zebranie wype łnionych kwestionariuszy, opracowanie uzyskanych danych i przedstawienie ich w
formie raportu statystycznego.
Wyniki wszystkich części sk ładowych przeprowadzanego procesu gromadzone są w elektronicznej
bazie, której szkielet opracowa ł dla firmy Luvier Pan Doktor Maciej Brosz, pracownik Wydzia łu
Nauk Spo łecznych Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Zak ładzie Socjologii Stosowanej. Dzięki
specjalnemu podręcznikowi opracowanemu przez Pana Doktora, studenci uczą się procedury badania
przygotowanej pod kątem potrzeb firmy Luvier. Tak zorganizowany system sprawia, że studenci na
początku swojej praktyki otrzymują teoretyczną podbudowę, która pozwala im przeprowadzi ć badanie
w sposób uporządkowany, dając wymierne rezultaty.

Praktyki kończą się otrzymaniem przez studenta Certyfikatu poświadczającego wykonanie
przedstawionych zadań i zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych (wzory Certyfikatu w
za łączeniu).
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