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NABÓR NA STAŻ
Ż W I PÓŁROCZU 2015 (XII edycja sta
staży
ży zawodowych)

Zarząd Projektu POKL.04.01.01-00-029/09
POKL.04.01.01
ogłasza nabór studentów wszystkich specjalności
specjalno
na staże zawodowe. W ostatniej edycji planujemy przyznanie około 500
50 staży z terminem
realizacji w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku (od stycznia do końca
ko
sierpnia).
O ile w tym naborze nie zostaną rozdysponowane wszystkie miejsca lub znajd
znajdą się wolne środki,
dodatkowy nabór zostanie
anie ogłoszony w marcu.
Przypominamy, że minimalny okres stażu
sta
wynosi 2 tygodnie,, a stażysta
sta
powinien
przepracować w zakładzie pracy 30 godzin (2 tygodnie x 15 godz.).. Jednocześnie
Jednocze
informujemy,
że
e

okres

odbywania

staż
stażu

może

zostać

wydłużony

do

trzech

tygodni,

w żadnym jednak razie nie może
że by
być krótszy niż 2 tygodnie kalendarzowe.
kalendarzowe
Bezwzględne pierwszeństwo
pierwszeń
w przyznaniu stażu mają studenci, którzy jeszcze
nie uczestniczyli w programie staży,
sta
nawet jeśli są to studenci I roku
roku.

Pozostałe osoby

zostaną przyjęte w miarę
ę wolnych miejsc. Studentom ostatniego roku przypominamy,
rzypominamy, że staż mogą
odbywać osoby mające
ce status studenta,
studenta powinien on więc się zakończyć
ńczyć przed obroną pracy
dyplomowej.
Osoby

zainteresowane

odbyciem

sta
stażu

powinny

zapoznaćć

się

z

regulaminem

oraz instrukcją, a następnie uzyskać
uzyska zgodę wybranego przez siebie
iebie zakładu pracy (zgodnie
ze studiowaną specjalnością)
ś ą) na przyjęcie
przyj
stażysty i organizację stażu
żu zgodnie z programem
odpowiadającym
cym przygotowaniu zawodowemu sta
stażysty i potrzebom
ebom zakładu. Zgłaszając
Zgłaszaj
się
do pracodawcy, warto zabraćć ze sob
sobą wydrukowany regulamin lub instrukcję,
ę, w których znajduj
znajdują się
podstawowe informacje na temat organizacji i przebiegu stażu.
sta u. Na stronie Projektu znaleźć
znale można
listę instytucji, w których dotychczas odbywały się
si staże
e i praktyki zawodowe – być może ułatwi
to Państwu
stwu znalezienie zakładu, w którym mo
można odbyć staż.
Zgłoszenia przyjmowane będą
bę
w pokoju 7 (Zakład Dydaktyki, dr Anita Gis, prof. Jerzy
Kaniewski) lub w Biurze Projektu (pok. 03) w terminie od 17 XI 2014 do 12
2 XII 2014. Ubiegający
się o staż powinni złożyć:
- wniosek aplikacyjny z uzasadnieniem prośby
pro by o przyznanie staż
stażu oraz informacją
na temat liczby staży
y odbytych dotychczas w ramach Projektu

Projekt POKL04.01.01-00-029/09
029/09 „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej
polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy
(ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych)”
informacyjno medialnych)” .
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- zgodę zakładu pracy na przyjęcie
przyj
stażysty
ysty z planowanym terminem realizacji stażu
sta
- kwestionariusz osobowy (o ile kandydat pierwszy raz uczestniczy w programie staży).
sta
Lista kandydatów zakwalifikowanych na staż
sta zostanie ogłoszona na stronie Projektu
18 XII 2014. Wtedy pojawi się
ę równi
również informacja na temat dalszych
lszych formalności
formalno
związanych
z odbywaniem stażu. Stażż będzie
ędzie można
mo
rozpocząć najwcześniej
niej w trzecim tygodniu stycznia,
pod warunkiem wcześniejszego
niejszego podpisania porozumienia i umów.
W związku z tym, że rozpocznie się
si nowy rok kalendarzowy,, umowy będzie
bę
można pobrać
ze strony Projektu dopiero po 05 stycznia 2015 (w nagłówku umowy będzie
będzie znajdowała si
się data
2015).
Potrzebne do ubiegania się o staż dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Projektu
i złożyć w pokoju 7 lub w Biurze Projektu. Z ośrodków zamiejscowych przyjmowane będą
b
tylko
wnioski studentów aplikujących
ących o staż
sta po raz pierwszy.. Wnioski należy
należ przesłać pocztą,
pod poniższy adres:
Instytut Filologii Polskiej,
ul. Fredry 10, 61–701
701 Poznań
Pozna
(z dopiskiem: wniosek o staż
taż /Biuro Projektu).
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w godzinach konsultacji.
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