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NABÓR DODATKOWY NA STAŻ W II i III KWARTALE 2015 (XII edycja staży)
W związku z wygospodarowaniem dodatkowych środków Zarząd Projektu POKL.04.01.0100-029/09 ogłasza dodatkowy nabór studentów wszystkich specjalności na staże zawodowe. Z
uzyskanych środków planujemy przyznanie około 50 staży z terminem realizacji w drugim i
trzecim kwartale 2015 roku (koniec marca do końca sierpnia).
Przypominamy, że minimalny okres stażu wynosi 2 tygodnie, a stażysta powinien
przepracować w zakładzie pracy 30 godzin (2 tygodnie x 15 godz.). Okres odbywania stażu
może zostać wydłużony do trzech tygodni, nie może jednak być krótszy niż 2 tygodnie.
Pierwszeństwo

w

przyznaniu

nie uczestniczyli w programie staży.

stażu

mają

studenci,

którzy

jeszcze

Pozostałe miejsca zostaną rozdysponowane wg

kolejności zgłoszeń. Studentom ostatniego roku przypominamy, że staż powinien się zakończyć
przed obroną pracy dyplomowej.
Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny zapoznać się z regulaminem oraz
instrukcją, a następnie uzyskać zgodę wybranego przez siebie zakładu pracy na przyjęcie
stażysty
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zawodowemu stażysty i potrzebom zakładu. Zgłaszając się do pracodawcy, warto zabrać ze
sobą wydrukowany regulamin lub instrukcję, w których znajdują się podstawowe informacje na
temat organizacji i przebiegu stażu.

Na stronie Projektu znaleźć można listę instytucji, w

których dotychczas odbywały się staże i praktyki zawodowe – być może ułatwi to Państwu
znalezienie zakładu, w którym można odbyć staż.
Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju 7 (Zakład Dydaktyki, dr Anita Gis, prof. Jerzy
Kaniewski) lub w Biurze Projektu (pok. 03) w terminie od 23 II 2015 do 15 III 2015. Ubiegający
się o staż powinni złożyć:
- wniosek aplikacyjny z uzasadnieniem oraz informacją o liczbie staży
- zgodę zakładu pracy na przyjęcie stażysty z planowanym terminem realizacji stażu
- kwestionariusz osobowy (o ile kandydat pierwszy raz uczestniczy w programie staży).
Lista kandydatów zakwalifikowanych na staż wraz z informacją na temat dalszych
formalności zostanie ogłoszona na stronie Projektu 18 III 2015. Staż będzie można rozpocząć w
ostatnim tygodniu marca, pod warunkiem wcześniejszego podpisania porozumienia i umów.
Potrzebne do ubiegania się o staż dokumenty należy pobrać ze strony internetowej
Projektu i złożyć w pokoju 7 lub w Biurze Projektu. W dodatkowym naborze nie będą
przyjmowane wnioski studentów z ośrodków zamiejscowych.
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