
„Program staży dla studentów kierunków: 

Inżynieria Środowiska oraz 

Inżynieria i Gospodarka Wodna 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym



Zespół Projektu

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marek Tarnawski

Koordynator Projektu: dr hab. inż. Tomasz Bergel

Spec. ds. administracji: Angelika Kołodziej

Spec. ds. finansowych: Olga Dąbrowska



Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji

na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uzyskanie

dodatkowych kompetencji istotnych dla przyszłych

pracodawców, przyczyni się do zwiększenia szansy na

uzyskanie atrakcyjnej pracy przez absolwentów

wymienionych kierunków studiów na poziomie inżynierów

i magistrów inżynierów.

Celem Projektu jest: 

Hej! Szykuje się niezła rewolucja,

na staż Cię może przyjąć Instytucja



Projekt skierowany jest do studentów studiów 

dziennych:

w trakcie/po VI sem. studiów I°

oraz 

w trakcie/po III sem. studiów II°

kierunków studiów:

Inżynieria Środowiska oraz 

Inżynieria i Gospodarka Wodna 

Warunki realizacji Projektu:



obszar realizacji stażu: krajowy - cała Polska

Warunki realizacji Projektu:



okres trwania stażu: 

– 12 tygodni (360 godz.) 

warunek:

– nie mniej niż 20 godzin tygodniowo.

Warunki realizacji Projektu:



miejsca realizacji stażu: 

- przedsiębiorstwa branżowe (projektowe, wykonawcze), 

- instytucje zarządzające, 

- jednostki rządowe i samorządowe, 

- instytuty.

Warunki realizacji Projektu:



● Stażysta nie pozostaje z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku 

pracy, ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej,

● Stażysta nie jest właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, ani nie 

zasiada w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż,

● Stażysta nie pozostaje z związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu 

przyjmującego na staż, z żadną z osób zasiadających w organach 

zarządzających podmiotem przyjmującym na staż, ani z opiekunem 

stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż.

Warunki realizacji Projektu:



Instytucja przyjmująca na staż spełnia kryteria:

- działalność związana z branżą kształcenia studentów na danym 

kierunku,

- działalność pozwala podnieść kompetencje, a staż pozwala na 

realizację efektów kształcenia,

- min. 2 letnia działalność na rynku pracy,

- zapewni Opiekuna stażysty,

- zapewni miejsce realizacji stażu,

- dopełni wymogów formalnych (umowa, szkolenie BHP, 

zaświadczenia, etc). 

Warunki realizacji Projektu:



Opiekun spełnia kryteria:

- z Instytucją przyjmującą na staż wiąże Go stosunek 

pracy, 

- posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, 

- posiada min. średnie wykształcenie.

Warunki realizacji Projektu:



1) kwalifikowalność kosztów, czyli przynależność do 

grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie 

(status studenta IŚ / IiGW 3 rok lub 2 rok mgr);

Warunki rekrutacji:



2) posiadanie statusu Studenta i spełnienie 

obowiązków Studenta (nie przebywanie na urlopie);

Warunki rekrutacji:



3) średnia z ocen (wg USOS) z semestrów 

poprzedzających ubieganie się o staż;

Warunki rekrutacji:



4) zaangażowanie w działalność naukową i/lub 

społeczną;

Warunki rekrutacji:



5) przynależność do grupy o zwiększonych 

trudnościach na rynku pracy 

(orzeczenie o niepełnosprawności);

Warunki rekrutacji:



6) złożenie w terminie wymaganych dokumentów;

Warunki rekrutacji:



- wsparcie finansowe stażysty - stypendium stażowe;

Projekt zapewnia:

- pokrycie kosztów badań zdrowotnych;

- ubezpieczenie NNW;

- odzież ochronną; 
- pokrycie kosztów zakwaterowania (do limitu);

- pokrycie kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji stażu; 

- przewidziana jest także refundacja kosztów dla Opiekuna 

stażu z Instytucji przyjmującej na staż.



- szczegółach postępowania,

- dokumentach, 

- terminach, 

będą zamieszczane na stronie internetowej 

Wydziału (Aktualności) oraz profilu Fb Wydziału.

Informacje o:



Termin rekrutacji:

01.04 – 05.04.2019 r.

formularz zgłoszeniowy należy składać u Koordynatora 

Projektu pok. 430 



Skład Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Odwoławczej

Prosimy z zgłaszanie kandydatów (2 osoby z każdego roku)



Pytania… ?

Proszę kierować do M.Tarnawskiego, T.Bergla

Adres @ specjalny dla spraw Projektu stażowego

wisig.projekty@urk.edu.pl


