Heinrich Alt

Heinrich Alt urodził się 21 lutego 1950 roku w
Rascheid, w Nadrenii-Palatynacie, w Niemczech.
Egzamin maturalny zdał w 1968 roku
w Gimnazjum w Daun, a po słuŜbie
obowiązkowej w jednostce specjalnej policji kraju
związkowego, w latach 1970-1976 studiował
politologię i germanistykę na Uniwersytecie w Trewirze.
W 1976 roku ukończył studia z wyróŜnieniem i przystąpił do pracy
w Federalnej Agencji Pracy, łącząc ją ze studiami podyplomowymi
w WyŜszej Szkole Administracji w Speyer.
W kolejnych latach kariery zawodowej pełnił stanowiska kierownicze
w róŜnych urzędach pracy, ministerstwach, aŜ po stanowisko
sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Landu Schleswig-Holstein (1998-2001). W latach 2001-2002
Heinrich Alt został wiceprezydentem Federalnej Agencji Pracy i był
odpowiedzialny za rynek zatrudnienia i edukacji.
Od 2002 roku jest członkiem zarządu Federalnej Agencji Pracy
w Niemczech.
Heinrich Alt od ponad 10 lat naleŜy do najbardziej znaczących
osobistości Federalnej Agencji Pracy, która licząc około 100 tysięcy
zatrudnionych tworzy jedną z największych publicznych
administracji świata, zajmującą się problemami rynku pracy.
Do jego kompetencji naleŜy bardzo waŜny pod względem polityki
socjalnej i rynku pracy obszar podstawowych zasiłków dla osób
bezrobotnych. Jest odpowiedzialny za właściwą organizację
systemu dochodów transferowych i programy integracji zawodowej
osób z grup problemowych oraz pokrzywdzonych społecznie, jak
równieŜ projektowanie i przygotowywanie odpowiednich ustaw.

Zakres odpowiedzialności Heinricha Alta obejmuje około 6 milionów
ludzi w Niemczech.
Pozostając na stanowisku kierowniczym, równolegle do aktywności
zawodowej Heinrich Alt rozwija swoją rozległą działalność
publicystyczną i medialną. Wysokim uznaniem cieszą się jego
specjalistyczne publikacje z zakresu problemów rynku pracy.
Współpracuje z Instytutem Rynku Pracy i Badań Pracowniczych,
który jest jednym z największych instytutów naukowych w Republice
Federalnej Niemiec w zakresie polityki gospodarczej i społecznej.
Heirich Alt jest uznanym krajowym i międzynarodowym ekspertem
ds. rynku pracy. Uczestniczy między innymi. w Komisji Pracy i
Spraw Socjalnych w Bundestagu, jest członkiem Rady Integracyjnej
Niemieckiego Rządu.
Z inicjatywy Heinricha Alta były i są realizowane liczne projekty
dotyczące integracji socjalnej i zawodowej młodych ludzi
pokrzywdzonych społecznie w kooperacji z Niemieckim Związkiem
Piłki NoŜnej i Niemieckim Komitetem Olimpijskim.
Heinrich Alt wspierał i jest zawsze gotowy do wsparcia
międzynarodowych kontaktów uniwersyteckich, a w szczególności
partnerstwa
między
Akademią
imieniem
Jan
Długosza
i Uniwersytetem Federalnej Agencji. Pracy (HdBA). W ramach tego
partnerstwa wspomaga przygotowanie i realizację porozumienia
dotyczącego wspólnego stopnia licencjata w specjalności Case
Management, umoŜliwiającego uzyskanie dyplomów obu uczelni.

Proszę Jego Magnificencję Rektora Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie profesora Zygmunta Bąka o dokonanie aktu
promocji.

