Зустріч студентів ОП «Системний аналіз» з аналітиком компанії ЕРАМ
Успішна співпраця бізнесу і закладів вищої освіти на сьогодні є показником глибокого
розуміння тенденцій в освітній галузі. У Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка давно ведеться робота з налагодження постійного діалогу з представниками
роботодавців. Зокрема, обговорення перспективних напрямів співпраці між Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка й потенційними працедавцями із
найрізноманітніших галузей господарської діяльності відбулося під час установчих зборів Ради
роботодавців КНУ 26 жовтня 2021 року. Завдяки змішаному формату організаторам вдалося
забезпечити присутність якнайширшого кола представників комерційного сектора України ˗
ANCOR, appflame, BioPharma, Enamine, Equity, EY, Fozzy Group, Genesis, GlobalLogic, Integrites,
KPMG, lifecell, Sigma Software, SoftServe, «Альфа-Банк», ГО «Громадське радіо», ЛУН і «Нова
Пошта».

Факультет комп’ютерних наук та кібернетики не перший рік поглиблює співпрацю з
представниками ІТ індустрії. Щорічно факультет бере участь у ІТ-фестивалях, Днях кар’єри,
Ярмарках вакансій, у яких задіяно такі компанії як EPAM, GlobalLogic, 3Shape, Ubisoft, SoftServe,
Genesis та багато інших. Під час пандемії ці заходи проводяться в онлайн форматі.
У рамках співпраці з роботодавцями відбулася зустріч студентів, які навчаються за
спеціальністю «Системний аналіз», з представником компанії ЕРАМ – бізнес-аналітиком
Бараненком Іллєю.

Ілля – сам недавній випускник бакалаврату, а потім і магістратури за спеціальністю
«Системний аналіз», він пройшов шлях від Data-аналітика компанії Fozzy Group до бізнесаналітика в компанії ЕРАМ. Ілля розповів студентам, на які посади вони можуть претендувати
згідно обраного ними фаху, яким навичкам та знанням потрібно приділити більше уваги, які
кар'єрні можливості пропонують українські та міжнародні ІТ компанії. Студентам було цікаво
дізнатися, які є курси з бізнес-аналізу для покращення фахової підготовки, а також які додаткові
освітні пропозиції надають такі компанії як ЕРАМ.

Студенти виявили значну зацікавленість темою розмови, про що свідчили їх запитання
щодо пошуку першого місця роботи, щодо підготовки до інтерв’ю, а також щодо необхідного
рівня фахових знань та Soft Skills. Працівникам факультету ця зустріч була корисною для
обмірковування необхідних змін у описах та навчальних планах освітніх програм з метою
покращення якості освіти.
У подальшому такі зустрічі з представниками роботодавців плануються на факультеті
комп’ютерних наук та кібернетики для всіх освітніх програм за трьома рівнями освіти.
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https://www.dropbox.com/s/z4kbkou1fnv25wb/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%
96%D1%87_01.12.2021.mp4?dl=0 .

