Na podbUJ rynku! – kompleksowy program podniesienia kompetencji zawodowych
studentów i studentek kierunków Informatyka Stosowana, Chemia i Ochrona Środowiska

PRZEWODNIK
STAŻE - REKRUTACJA

DEFINICJE

STAŻ

JEDNOSTKA
przyjmująca
na staż

• nabywanie umiejętności praktycznych do
wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą. Staż jest
kwalifikowany przez prawo jako usługa i wiąże się
z zawarciem umowy cywilno-prawnej. Wsparcie
finansowe dla osoby odbywającej staż studencki
polega na wypłacie świadczenia stażowego ze
środków Projektu

• zakład pracy, w którym Stażysta odbywa Staż (każda
organizacja funkcjonująca w oparciu o przepisy
określające cel jej powstania i zakres działania oraz
zatrudniająca pracowników na podstawie umowy
o pracę)
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Projekt przewiduje objęcie wsparciem w postaci staży 116 osób w roku 2015

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
• studenci kierunku Chemia, Ochrona Środowiska oraz Informatyka Stosowana, którzy
w chwili uruchomienia rekrutacji studiują na trzecim roku pierwszego stopnia lub drugim
roku drugiego stopnia studiów
• Złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie

KTO MOŻE ROZPOCZĄĆ STAŻ?
• studenci kierunku Chemia, Ochrona Środowiska oraz Informatyka Stosowana, którzy
odbyli szkolenia z kompetencji interpersonalnych realizowanych w ramach projektu
• Podpisali umowę dwustronną oraz trójstronną
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• Uczelnia wypłaci Stażyście świadczenie stażowe na podstawie zawartej z nim
umowy cywilno-prawnej.
• Wszystkim Stażystom przysługiwać będzie jednakowa stawka wynagrodzenia
w wysokości 18,00 zł brutto za jedną (1) godzinę (60 minut) stażu.
WYNAGRODZENIE • Łącznie: 4320,00 zł brutto

GODZINY
STAŻOWE

• W trakcie trwania stażu Stażysta zobowiązuje się do przepracowania
łącznie 240 godzin na rzecz Przyjmującego (maj – sierpień)
• Okres trwania stażu może być dopasowany do specyfiki pracy w wybranym
zakładzie pracy i podzielony na części.
• Udział w stażu nie może być powodem do nieobecności na zajęciach
akademickich.
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Procedury wyłaniania Stażystów
Aplikacja odbywa się na zasadzie dobrowolnych, pisemnych zgłoszeń studentów/ek wg. ogłoszonego wzoru (List intencyjny – Zał. nr 1)
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Procedury wyłaniania Stażystów
•
•

Staże przyznaje się wg kolejności wskazanej na listach rankingowych.
Lista rankingowa tworzona jest na podstawie algorytmu kryteriów formalnych
i punktowanych.

W pierwszej kolejności sprawdzane są wymagane aspekty formalne:
– List intencyjny, będący zgłoszeniem Aplikanta do Stażu. W momencie aplikacji o Staż
konieczne jest przedstawienie przez Aplikanta informacji z zakładu pracy,
potwierdzającej wstępną zgodę na odbycie Stażu;
– zgodność planu Stażu z kierunkiem studiów Aplikanta.
Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków formalnych dyskwalifikuje zgłoszenie
Aplikanta z dalszego etapu procedury rekrutacyjnej.
Na drugim etapie procedury rekrutacyjnej ocenie punktowej jest poddawane: kryterium
wyników w nauce uzyskanych w poprzednim roku studiów.
Na podstawie tego kryterium Aplikant otrzymuje tyle punktów, ile wynosi jego średnia, czyli
w przedziale od 3,00 do 5,00 punktów.
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Procedury wyłaniania Stażystów
•

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na ostatnim miejscu na liście
rankingowej będzie znajdowała się więcej niż 1 osoba, to ostatecznie o miejscu na liście
rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.

•

W wyniku zakończenia procedury rekrutacyjnej tworzy się podstawową listę rankingową,
na którą wpisuje się pierwsze 116 osób, które pozytywnie przeszły procedurę
rekrutacyjną, w kolejności uzyskanej przez nich liczby punktów. Pozostałe osoby, które
pozytywnie przeszły procedurę rekrutacyjną, wpisywane są na listę rezerwową
w kolejności uzyskanej przez nich liczby punktów.

•

Aplikanci z listy rezerwowej będą mogli być wpisani na podstawową listę rankingową,
w przypadku zwolnienia miejsc na Staż na liście podstawowej, o ile w chwili wpisania na
listę podstawową spełniają nadal wszystkie kryteria formalne.
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Rekrutacja
•

Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna złożona z Asystenta Kierownika Projektu,
Eksperta ds. programu studiów oraz Koordynatora ds. programu stażowego.

•

Po zakończeniu rekrutacji obliczana jest punktacja Aplikantów i publikowana jest lista
rankingowa.

•

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Komisji
Odwoławczej, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania listy
rankingowej. Komisja Odwoławcza liczy 6 osób i w jej skład wchodzą: Kierownik Projektu,
Pełnomocnicy Dziekanów WCh i WFAIS lub osoby przez nich wyznaczone oraz troje
przedstawicieli studentów (po jednym z każdego kierunku studiów).

•

Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie i w ciągu 3 dni roboczych od posiedzenia
komisji powiadamia odwołującego się Aplikanta o swej decyzji drogą elektroniczną,
wysyłając swe stanowisko na adres mailowy wskazany przez Aplikanta. Od decyzji Komisji
Odwoławczej nie przysługuje odwołanie.
9

TERMINY
Lp.

Data

Opis działań

1.

29 kwiecień – 13 maj

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie dydaktycznym
Informatyki Stosowanej na Wydziale FAIS oraz dziekanacie
(p. Anna Pocztorenko) na Wydziale Chemii.

2.

13 maj – 14 maj

Prace Komisji Rekrutacyjnej

3.

14 maj

Publikacja listy rankingowej

4.

14 maj – 21 maj

Przyjmowanie odwołań studentów

7.

21 maj

Prace Komisji Odwoławczej

8.

21 maj

Publikacja ostatecznej listy Uczestników
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FAQ
• Staże nie mogą być realizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim, w jego
jednostkach organizacyjnych oraz spółkach,
• Student/ka przebywający/a na urlopie dziekańskim lub studenckim nie
może ubiegać się o Staż,
• W programie stażowym nie mogą uczestniczyć studenci, którzy odbyli już
wcześniej staż finansowany z POKL;
• Przyjmowaniem zgłoszeń Aplikantów zajmują się:
sekretariat dydaktyczny Informatyki Stosowanej na Wydziale FAIS
oraz dziekanat (p. Anna Pocztorenko) na Wydziale Chemii
• Za całość spraw związanych z realizacją Staży odpowiedzialny jest
Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu (Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej - FAIS), Ekspert ds. programu studiów
oraz Koordynator ds. programu stażowego (Wydział Chemii).
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PROJEKT

„Na podbUJ rynku! - kompleksowy program podniesienia kompetencji
zawodowych studentów i studentek kierunków Informatyka Stosowana,
Chemia i Ochrona Środowiska”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacji
Strona www

3.11.2014 do 30.09.2015 r
www.napodbuj.projekt.uj.edu.pl
www.facebook.com Na-podbUJ-rynku
12

