
 
Do natychmiastowej publikacji: 15.02.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZSZERZENIE PROGRAMU 
MIKROPOTWIERDZEŃ SUNY DLA POSZUKIWANYCH PROFESJI  

  

SUNY oferuje ponad 400 mikropotwierdzeń umożliwiających podnoszenie 
kwalifikacji, awans zawodowy i przygotowanie się do podjęcia pracy dzięki 
edukacji w dziedzinach, na które jest duży popyt, lub zaliczenie na poczet 

certyfikatów i stopni naukowych  
  

Część inicjatywy gubernator Hochul mającej na celu zwiększenie możliwości 
edukacyjnych dla dorosłych  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozszerzenie możliwości szybkiego i 
elastycznego uczenia się o ponad 400 mikropotwierdzeń na 31 kampusach SUNY, aby 
pomóc wszystkim, od obecnych studentów do pracujących profesjonalistów, zdobyć 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie, których poszukują pracodawcy. 
Mikropotwierdzenia zostały stworzone tak, aby można je było uzyskać w krótszym 
czasie niż studia wyższe, w ciągu jednego lub dwóch semestrów, a nie kilku lat, i 
zapewniając możliwość natychmiastowego udokumentowania zdobytych umiejętności w 
formie transkryptu uczelni lub cyfrowego potwierdzenia.  
  
„Jako najsilniejsza publiczna jednostka uniwersytecka w kraju, SUNY jest dobrze 
przygotowany do pełnienia roli lidera w przygotowaniu mieszkańców stanu Nowy Jork 
do szybko zmieniającego się rynku pracy w przyszłości”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Program mikropotwierdzeń umożliwi mieszkańcom stanu Nowy Jork ze 
wszystkich środowisk zawodowych zdobycie umiejętności i wiedzy, których poszukują 
pracodawcy w szybszy i bardziej elastyczny sposób, niż pozwala na to tradycyjny kurs 
na uczelni. To przyszłościowe podejście do szkolnictwa wyższego będzie pozycjonować 
stan Nowy Jork jako docelowe miejsce dla firm wymagających wysoko 
wykwalifikowanej i dynamicznej siły roboczej”.  
  
Mikropotwierdzenia są przyznawane przez SUNY w ponad 60 specjalnościach 
cieszących się dużym popytem, np. w obszarze opieki zdrowotnej, biznesu, edukacji, 
czystej energii, technologii informacyjnych, sądownictwa karnego i zaawansowanej 
produkcji. Każde mikropotwierdzenie zapewnia natychmiastowe i dostosowane do 
wymagań pracy umiejętności, a większość z nich (64 procent) oferuje punkty przydatne 
w celu uzyskania innego mikropotwierdzenie, certyfikatu lub wstępnego lub 
zaawansowanego stopnia naukowego. Kampusy SUNY mogą dostosować 
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mikropotwierdzenia, aby pomóc sprostać potrzebom pracowników przedsiębiorstw, 
uczniów kształcących się w systemie P-12, lub organizacji społecznych.  
  
Mikropotwierdzenia są jedną z propozycji zgodnie z apelem gubernator o stworzenie 
możliwości kształcenia dorosłych i pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork uzupełnić 
brakujące kompetencje. Według Amerykańskiej Izby Handlowej (U.S. Chamber of 
Commerce), 74% managerów ds. rekrutacji zgadza się z tezą, że na rynku występuje 
luka w umiejętnościach, a 48% kandydatów nie posiada umiejętności potrzebnych do 
obsadzenia wolnych stanowisk. Ponadto, 74 procent dyrektorów personalnych twierdzi, 
że obecnie wymaga przedstawienia referencji przy zatrudnianiu.  
  
Oprócz oferowania nowych i innowacyjnych programów edukacyjnych, które mają na 
celu zniwelowanie braków w umiejętnościach, gubernator wezwała również do 
przeglądu praktyk stosowanych w szkołach i na uniwersytetach w celu wyeliminowania 
barier dla studentów. W swoim orędziu stanowym nakazała kierownictwu SUNY i CUNY 
zaprzestać praktyki wstrzymywania wydawania transkryptów ocen w przypadku 
studentów z zaległościami płatniczymi, co zostało wdrożone w ciągu kilku tygodni od 
wystąpienia gubernator. Posiadanie transkryptu ocen pozwala studentom na ponowne 
zapisanie się na kampus, transfer punktów, ukończenie studiów i uzyskanie pracy, która 
może pomóc im uregulować niespłacone należności.  
  
Kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „Mikropotwierdzeń oczekują 
zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, aby potwierdzić bardziej specjalistyczne 
umiejętności potrzebne teraz w opiece zdrowotnej, technologii informacyjnej i wielu 
innych dziedzinach. SUNY był jedną z pierwszych uczelni w kraju, która przyjęła 
innowacyjną politykę mikropotwierdzeń w celu wypełnienia luk w umiejętnościach dla 
dorosłych słuchaczy, koncentrując się przede wszystkim na jakości akademickiej. Dzięki 
wiedzy naszych wykładowców i we współpracy z partnerami społecznymi, regionalnymi 
i stanowymi, mamy teraz duży portfel wysokiej jakości mikropotwierdzeń, dzięki czemu 
możemy zacząć spełniać cel gubernator Hochul, aby pomóc większej liczbie 
mieszkańców stanu Nowy Jork zdobyć umiejętności niezbędne na obecnym rynku 
pracy”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy, Jork Roberta Reardon, powiedziała: 
„Żyjemy w dobie uczenia się przez całe życie. Rozszerzenie programu 
mikropotwierdzeń SUNY jest doskonałym dodatkiem do wielopłaszczyznowego 
podejścia gubernator Hochul, które zapewnia mieszkańcom stanu Nowy Jork wysokiej 
jakości szkolenia, których potrzebują, tworząc jednocześnie wykwalifikowaną siłę 
roboczą dla przedsiębiorstw. To właśnie taka synergia jest receptą na sukces 
gospodarczy stanu Nowy Jork”.  
  
Członek Zarządu SUNY, Robert J. Duffy, powiedział: „Mikropotwierdzenia SUNY 
powinny być standardowym dodatkiem do programów świadczeń pracowniczych firm 
działających na terenie stanu Nowy Jork, okręgów szkolnych P-12 i partnerów 
społecznych. Dzięki szkoleniom w czasie rzeczywistym, podnoszeniu kwalifikacji, 
rozwojowi zawodowemu oraz inwestycjom w kontynuację edukacji poprzez dodatkowe 



mikropotwierdzenia, wstępny lub nawet zaawansowany stopień naukowy, jest to 
rozwiązanie korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników”.  
  
Senator stanu, Toby Ann Stavisky, powiedziała: „Przez lata SUNY był innowacyjnym 
liderem w naszym stanie, od rozwoju programów nanotechnologicznych do pobudzania 
lokalnych gospodarek. Rozszerzając innowacyjne programy mikropotwierdzeń, 
zapewnimy przyspieszone ścieżki rozwoju możliwości dla wszystkich uczących się 
osób, jednocześnie wypełniając krytyczne luki w dziedzinach takich jak opieka 
zdrowotna i edukacja. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za to, że po raz kolejny 
wspiera zorientowanych przyszłościowo liderów SUNY”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Deborah J. Glick, powiedziała: „Szkolnictwo wyższe działa 
najlepiej, gdy wychodzi do studentów tam, gdzie oni są. Mikropotwierdzenia SUNY 
pozwolą dorosłym uczącym się szybko i skutecznie rozwijać karierę w obszarach o 
wysokim popycie. Pozwala to również obecnym studentom na zdobycie 
specjalistycznych umiejętności, które mogą umożliwić im zarabianie w trakcie nauki, 
ponieważ studenci obecnie często pracują, uczęszczając jednocześnie na uczelnię. 
Dziękuję gubernator Hochul i SUNY za rozszerzenie oferty mikropotwierdzeń dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy uczą się przez całe życie”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Rady Biznesu Stanu Nowy Jork, Heather Briccetti, 
powiedziała: „Adaptacja tradycyjnego modelu nauczania, aby dopasować go do 
potrzeb pracowników jest innowacyjnym sposobem na zaspokojenie potrzeb w zakresie 
zatrudnienia w stanie Nowy Jork. Mikropotwierdzenia pozwalają osobom poszukującym 
pracy wykazać, że posiadają umiejętności, aby sprostać wymaganiom rynku, a także 
zapewnić im większe możliwości rozwoju zawodowego. Umiejętności takie są również 
dokładnie tym, czego aktualnie poszukują pracodawcy, zatrudniając nowych 
pracowników. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z SUNY, aby podzielić 
się wartością mikropotwierdzeń ze społecznością biznesową, aby więcej pracodawców 
wiedziało o tym wspaniałym programie kształcenia opartym na rozwoju umiejętności”.  
  
Program mikropotwierdzeń SUNY nadal się rozwija i ewoluuje, a jego obecne priorytety 
skupiają się na lepszej komunikacji na temat dostępnych mikropotwierdzeń, identyfikacji 
luk w branżach lub zawodach istotnych dla stanu, tworzeniu większej liczby ścieżek od 
zatrudnienia na poziomie podstawowym do zaawansowanego i od certyfikatów do 
zaawansowanych stopni naukowych oraz na usprawnieniu procesów składania 
wniosków i wydawania transkryptów ocen. Zgodnie z celem gubernator, SUNY będzie 
nadal priorytetowo traktować rekrutację i programy edukacyjne, a także przeprowadzać 
badania w celu zidentyfikowania i zmniejszenia barier dla dorosłych słuchaczy.  
  
SUNY jest krajowym i globalnym liderem w rozwoju mikropotwierdzeń. Program SUNY 
wyróżnia się w konkurencyjnym środowisku krajowym, ponieważ kursy zakończone 
uzyskaniem mikropotwierdzeń są prowadzone przez wykładowców SUNY i koncentrują 
się na ścisłych standardach jakości przy przyznawaniu punktów akademickich. 
Mikropotwierdzenia SUNY nie tylko odpowiadają na krajowe i międzynarodowe trendy i 



standardy zawodowe, ale są również dostosowane do lokalnych, regionalnych i 
stanowych potrzeb w zakresie kadry pracowniczej.  
  
Kampusy obecnie oferujące mikropotwierdzenia:  
SUNY Adirondack, University at Albany, Binghamton University, Broome Community 
College, Buffalo State College, University at Buffalo, SUNY Canton, Cayuga Community 
College, SUNY Cobleskill, Columbia-Greene Community College, Corning Community 
College, Dutchess Community College, Empire State College, SUNY Erie, Farmingdale 
State College, Fulton-Montgomery Community College, Genesee Community College, 
SUNY Geneseo, Hudson Valley Community College, Jefferson Community College, 
Mohawk Valley Community College, Monroe Community College, Niagara County 
Community College, SUNY New Paltz, SUNY Old Westbury, SUNY Optometry, 
Rockland Community College, SUNY Schenectady, Tompkins Cortland Community 
College, SUNY Ulster oraz Upstate Medical University.  
  
Informacje o Uniwersytecie Stanu Nowy Jork  
Uniwersytet Stanu Nowy Jork (State University of New York, SUNY) jest największym 
kompleksowym systemem szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych, a ponad 
95 procent wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork mieszka w promieniu 30 mil od 
jednego z 64 college'ów i uniwersytetów SUNY. W ramach całego systemu, SUNY 
posiada cztery akademickie centra zdrowia, pięć szpitali, cztery uniwersytety medyczne, 
dwie uczelnie dentystyczne i uczelnię prawniczą, jedyną w stanie uczelnię 
optometryczną, a także zarządza jednym z narodowych laboratoriów Departamentu 
Energii USA (US Department of Energy). W sumie SUNY obsługuje około 1,3 miliona 
studentów w ramach kursów i programów kredytowych, kształcenia ustawicznego i 
programów zorientowanych na kształcenie lokalnych społeczności. SUNY nadzoruje 
prawie jedną czwartą badań akademickich w stanie Nowy Jork. Wydatki na badania w 
całym systemie w roku podatkowym 2021 wyniosły prawie 1,1 mld USD. W badania te 
znaczący wkład mieli również studenci i wykładowcy. Na całym świecie są ponad trzy 
miliony absolwentów SUNY, a jeden na trzech mieszkańców stanu Nowy Jork z 
dyplomem ukończenia studiów jest absolwentem SUNY. Więcej informacji o 
stwarzanych przez SUNY możliwościach można znaleźć na stronie www.suny.edu.  
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