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Regulamin staży studenckich w ramach Projektu
"Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach Kierunku Towaroznawstwo
Wydział Towaroznawstwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

UEP"

I. Informacje ogólne o Projekcie
§ 1 Podstawa realizacji Projektu
Staże organizowane są w ramach Projektu pt. "Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w
ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP" o numerze WND-POKL 04.01.01.-00-235/13,
realizowanego
w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
§ 2 Cel Projektu
Celem głównym Projektu jest wzrost do 30 czerwca 2015 roku konkurencyjności
na rynku pracy
30 studentów studiów stacjonarnych III roku I stopnia oraz 50 studentów studiów stacjonarnych II
roku II stopnia Wydziału Towaroznawstwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiujących na
kierunku Towaroznawstwo,
poprzez wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i wsparcie
Biura Karier UEP.
Cele szczegółowe Projektu:
1. Rozwój do 30.06.2015r. u 80 studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu praktycznych umiejętności w zakresie TowarOznawstwa
poprzez organizację
praktycznych staży u Pracodawcy.
2. Podniesienie
do 30.06.2015r.
praktycznych
umiejętności
u 80 studentów
studiów
stacjonarnych I i II stopnia w zakresie Towaroznawstwa
poprzez uruchomienie 24 szkoleń z
3.

kompetencji miękkich.
Wzrost do 30.06.2015 r. umiejętności
poruszania się na rynku pracy poprzez wsparcie
Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Głównym

zadaniem

w

Projekcie

jest

wzmocnienie

praktycznych

elementów

kształcenia

na

Uniwersytecie
Ekonomicznym
w Poznaniu
poprzez
nawiązanie
współpracy
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z Pracodawcami w zakresie organizacji i przeprowadzenia łącznie 80-ciu
3-miesięcznych staży studenckich, w tym 70-ciu w kraju i 10-ciu zagranicą oraz organizacja łącznie
24 szkoleń z doskonalenia kompetencji
miękkich dla studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w
Poznaniu studiów stacjonarnych III roku I stopnia i II roku II stopnia na kierunku Towaroznawstwo.
Realizatorem Projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwany dalej Realizatorem Projektu.
§ 3 Definicje
Projekt - Projekt pt. "Staże dla studentów
i współpraca
Towaroznawstwo
UEP", zdefiniowany w paragrafie § 1.

z pracodawcami

w ramach

kierunku

Realizator Projektu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Regulamin Staży - Regulamin staży studenckich w ramach Projektu pt. "Staże dla studentów i
współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP".
Staż - odpłatna, 3-miesięczna praktyka zawodowa, odbywana u Pracodawcy, mająca na celu
poszerzenie wiedzy, weryfikację oraz dostosowanie umiejętności Stażysty do potrzeb rynku pracy.
Stażysta - w rozumieniu niniejszego Regulaminu, to student studiów stacjonarnych III roku I stopnia
lub II roku II stopnia na kierunku Towaroznawstwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku
akademickim
2014/2015,
który uzyskał pozytywną ocenę w procesie rekrutacyjnym
i został
zakwalifikowany

do odbycia Stażu u Pracodawcy oraz podpisał Umowę o staż.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Projekt ..Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP"
jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Student - w rozumieniu

niniejszego

Regulaminu, to osoba wpisana na listę studentów

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu i pozostająca na tej liście.
Student, któremu przysługuje prawo do aplikowania na staż
- w rozumieniu
niniejszego
Regulaminu, to student, który spełnia warunki określone w ust. l, 2 i 3 niniejszego paragrafu, tj.:
1) student
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu wpisany
na listę studentów
studiów
stacjonarnych Wydziału Towaroznawstwa
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu studiujący na
kierunku Towaroznawstwo
i pozostający na tej liście,
- który w chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji
w roku akademickim 2013/2014 jest studentem
studiów stacjonarnych
II roku I stopnia na kierunku Towaroznawstwo
i w roku akademickim
2014/2015 będzie studentem studiów stacjonarnych III roku I stopnia na kierunku Towaroznawstwo i
pozostający na tej liście lub
- który w chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 jest studentem
studiów stacjonarnych
I roku II stopnia na kierunku Towaroznawstwo
i w roku akademickim
2014/2015 będzie studentem studiów stacjonarnych II roku II stopnia na kierunku Towaroznawstwo i
pozostający na tej liście oraz
2) Student, który nie jest aktualnie ani nie był w przeszłości uczestnikiem
ramach innego projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

programu stażowego w
i wdrażanego w ramach

3) jest nieaktywny zawodowo oraz jest niezarejestrowany jako osoba bezrobotna.
Szkolenia doskonalenia kompetencji miękkich - w rozumieniu niniejszego Regulaminu to szkolenia
finansowane ze środków niniejszego Projektu organizowane przez Realizatora Projektu, w których
Stażysta uczestniczy bezpłatnie, mające na celu poszerzenie wiedzy, weryfikację oraz dostosowanie
umiejętności Stażysty do potrzeb rynku pracy.
Student, któremu przysługuje prawo do aplikowania do udziału w szkoleniach z doskonalenia
kompetencji miękkich to w rozumieniu niniejszego regulaminu Stażysta, zgodnie definicją "Stażysty"
niniejszego Regulaminu.
Dokumenty aplikacyjne

- komplet

dokumentów

niezbędnych

do zarejestrowania

Kandydata do

udziału w stażu.
Kandydat - student ubiegający się o możliwość odbycia stażu, któremu przysługuje prawo do
aplikowania na staż, zgodnie z definicją niniejszego Regulaminu.
Kierownik Projektu - osoba zatrudniona przez Realizatora Projektu do zarządzania operacyjnego
projektem.
Koordynator Staży - osoba zatrudniona przez Realizatora Projektu, której zadaniem jest nadzór
merytoryczny nad wyborem firm do współpracy, organizacją tej współpracy, nadzór nad wyborem
tematów szkoleń i zgodnością efektów kształcenia z profilem działalności firm.
Opiekun Stażu w UEP - osoba zatrudniona przez Realizatora Projektu, której zadaniem jest opieka
nad stażystami, a także koordynacja współpracy pomiędzy
Realizatorem Projektu i Pracodawcami
zgodnie z Projektem, udział w opracowaniu planów i harmonogramu
praktyk (razem z opiekunami
praktyk z firm), monitoring
rezultatów
praktyk i realizacji praktyki zgodnie z harmonogramem,
kontakty z firmami i studentami.
Zespół Zarządzający Projektem - zespół, w skład którego wchodzą: Kierownik Projektu, Koordynator
Staży, Opiekun Stażu w UEP.
Porozumienie o realizacji stażu - umowa między Pracodawcą a Realizatorem

Projektu, określająca

warunki organizacji i realizacji stażu u Pracodawcy.
Pracodawca - podmiot gospodarczy, który uczestniczy w realizacji Projektu poprzez przyjęcie
Stażysty na Staż i przydzielenie mu Opiekuna Stażu i realizację Regulaminu stażu.
Opiekun Stażu u Pracodawcy - osoba wskazana przez Pracodawcę spośród jego pracowników,
sprawująca opiekę merytoryczną nad Stażystą i sprawująca nadzór nad organizacją i przebiegiem
stażu.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
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Umowa o staż - umowa pomiędzy Realizatorem Projektu oraz Stażystą, ustanawiająca
warunki odbycia Stażu przez Stażystę.
Wynagrodzenie stażowe - wynagrodzenie
wypłacane Stażyście przez Realizatora
środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu, na podstawie

szczegółowe
Projektu

ze

Umowy o staż.

§ 4 Czas trwania Projektu
jest w okresie 01/04/2014-30/06/2015.

1.

Projekt realizowany

2.
3.

Organizacja staży, w ramach Projektu przewidziana jest w okresie 01/10/2014-30/06/2015.
Staż u Przedsiębiorcy trwa 3 miesiące w wymiarze 100 godzin średniomiesięcznie
(łącznie 300
godzin).
II. Zasady uczestnictwa w Projekcie

§ 5 Zasady ogólne
1) Projekt zakłada organizację 80 staży 3-miesięcznych w okresie od 1.10.2014 r. do 30.06.2015 roku
u Pracodawców, w tym 70 staży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 10 staży zagranicą.
2) Każdy zorganizowany w ramach Projektu staż, o którym mowa w pkt. l), jest płatny dla Stażysty i
obejmuje 300 godzin pracy realizowanych w okresie pełnych 3 miesięcy w wymiarze średnio 100
godzin miesięcznie.
3) Na staże, o których mowa w pkt. l), aplikować może Student, któremu przysługuje prawo do
aplikowania na staż zgodnie z definicją § 3 niniejszego Regulaminu.
4) Każdy kandydat aplikujący o staż podlega zasadom i procedurze rekrutacji, o których mowa w § 6
niniejszego Regulaminu.
5) Projekt zakłada równość szans kobiet i mężczyzn - uwzględniając strukturę kobiet i mężczyzn
studiujących na Wydziale Towaroznawstwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku
Towaroznawstwo
w roku akademickim 2013/2014 - skierowany jest do 30 Studentów (w tym 19
kobiet i 11 mężczyzn), studiujących w roku akademickim 2014/2015 na III roku studiów stacjonarnych
I stopnia na kierunku Towaroznawstwo
Wydziału Towaroznawstwa
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu oraz do 50 studentów (w tym 32 kobiet i 18 mężczyzn) studiujących w roku akademickim
2014/2015 na II roku studiów stacjonarnych
II stopnia na kierunku Towaroznawstwo
Wydziału
Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
6) Stażysta nie ponosi kosztów organizacji stażu, ale ponosi koszty uczestnictwa w stażu (np. dojazdy
do Pracodawcy, ubezpieczenie
NNW) ,z zastrzeżeniem, że Projekt zakłada przyznanie dla 10
Stażystów dofinansowania
do kosztów zakwaterowania
oraz dla 10 Stażystów dofinansowanie
kosztów dojazdów do Pracodawców poza Poznaniem. Zasady przyznania dofinansowania zostaną
określone po zakończeniu procesu rekrutacji na staże u Pracodawców.
7) Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w stażach wszystkim zainteresowanym

(Kandydatom na

staż bądź Pracodawcom oferującym staż).
8) Staż finansowany w ramach Projektu można odbyć tylko jeden raz.
9) Udział w stażu organizowanym
w ramach Projektu nie zwalnia zakwalifikowanego
studenta z
należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta (np. z zajęć dydaktycznych w
ramach programu studiów, praktyki objętej programem studiów).
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§ 6 Zasady rekrutacji
1) Rekrutacja na staże, o których mowa w § 5 pkt. 1) Regulaminu, prowadzona jest przez Realizatora
Projektu.
2) Warunkiem udziału Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez Kandydata w
wyznaczonym terminie wniosku aplikacyjnego o staż oraz pozostałych dokumentów, o których mowa
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3) Szczegóły, w tym wszelkie terminy rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu i na stronie
internetowej Projektu pod adresem: www.staze.wt.ue.poznan.pl
4) Realizator Projektu może przedłużyć bądź skrócić okres rekrutacji, z uwagi na zbyt małą lub zbyt
dużą liczbę wniosków aplikacyjnych.
5) Warunkiem
ubiegania się o przyjęcie na staż jest spełnienie przez Kandydata warunków
określonych w punktach a, b i c niniejszego ustępu:
a) Kandydat jest studentem,
któremu przysługuje
definicją § 3 niniejszego Regulaminu.

prawo

do aplikowania

na staż zgodnie z

a)

Kandydat nie może być (aktualnie ani w przeszłości) uczestnikiem programu stażowego w
ramach innego projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej i wdrażanego w
ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

b)

Kandydat wypełni w terminie określonym w procedurze rekrutacji na staże Formularz Danych
Osobowych Kandydata
Aplikujqcego
na Staż z deklaracja
uczestnictwa
i zgodq na
przetwarzanie
danych osobowych
(Załącznik nr 6) dostępny
w Biurze Projektu lub
zamieszczony
do
pobrania
na stronie
internetowej
Projektu
pod
adresem:
www.staze.wt.ue.poznan.pliprześle
go w terminie określonym w procedurze rekrutacji do
Realizatora Projektu na adres e-mail: staze.wt@ue.poznan.pl.

c)

przedłoży do Realizatora Projektu w terminie i w sposób określony w procedurze rekrutacji
kompletną dokumentację stażową.
Zgłoszenia, które nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów
lub przesłane
będą niezgodnie z terminem
lub na adres inny, niż staze.wt@ue.poznan.pl
nie będą
rozpatrywa ne.
Stażysta może odbywać staż finansowany w ramach Projektu tylko raz.
6) O uczestnictwo w Projekcie, może ubiegać się Pracodawca, który spełni poniższe warunki:
a)

przedstawi, w terminie rekrutacji Pracodawców do Projektu, ofertę stażu dopasowaną do
profili zainteresowań studentów studiów I i II stopnia kierunku Towaroznawstwo,
wydziału
Towaroznawstwa
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu pozwalającą na wzmocnienie
praktycznych umiejętności
i kwalifikacji Kandydatów oraz ich rozwój konkurencyjności na
rynku pracy;
b) nie jest w stanie likwidacji ani upadłości;
c) wyraża chęć współpracy
i zgodę na realizację założeń projektowych,
w tym m.in. na
wypełnienie
dokumentacji
projektowej,
wypełnianie
dokumentów
związanych z oceną
d)

Stażysty;
złoży w Biurze Projektu lub drogą e-mail naadresstaze.wt@ue.poznan.pl
:
Formularz Oferty Staży Pracodawcy, w którym zostaną zawarte informacje o Pracodawcy
oraz terminie i liczbie oferowanych staży wraz z wskazaniem roku i stopnia studiów
studentów, których oferty te dotyczą. Wzór Formularza Oferty Stażu Pracodawcy stanowi
Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu;
Dokumenty
poświadczające
dane Przedsiębiorcy
(wpis do Centralnej
Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny
jednostek
organizacyjnych
nie będących
przedsiębiorcą)
oraz
innych
dokumentów, które będą niezbędne do sporządzenia Umów o staż;
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Porozumienia o realizację staży w ramach Projektu "Staże dla studentów i współpraca z
pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP"
(Załącznik nr 5 Regulaminu).
Przedsiębiorca może jednorazowo przyjąć na staż dowolną liczbę stażystów, przy czym każdy
Stażysta powinien mieć przydzielonego
indywidualnego
Opiekuna Stażu u Pracodawcy.
W wyjątkowych sytuacjach, jednak pod warunkiem że nie wpłynie to niekorzystnie na jakość
staży ani na realizację celu Projektu, dopuszczalne jest aby Opiekun Stażu u Pracodawcy
sprawował opiekę nad dwoma Stażystami.
§ 7 Etapy rekrutacji
Za prawidłowy
przebieg rekrutacji odpowiada Kierownik Projektu. Szczegółowa procedura
rekrutacji, realizacji i rozliczania staży wraz z terminami określone zostały w Załączniku nr 1
niniejszego Regulaminu.
Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów
aj Pierwszy etap realizowany jest przez Realizatora
formalnej
zgłoszeń aplikacyjnych
tj. Formularzy

Projektu i polega na weryfikacji
Danych Osobowych Kandydatów

Aplikujących
na Staż z deklaracją uczestnictwa
i zgodą na przetwarzanie
danych
osobowych
(Załącznik
6) przesłanych
przez Kandydatów
na staż na adres
staze.wt@ue.poznan.pl,
i uwzględniane są w nim następujące kryteria:
zgodność z podstawowymi
wymaganiami (Wydział, kierunek studiów, stopień i rok
studiów),
nieuczestniczenie w programach stażu/praktyk współfinansowanych
z Priorytetu IV
POKL - według oświadczenia,
status osoby nieaktywnej zawodowo oraz niezarejestrowanej jako osoba bezrobotna.
zasady równości szans - zgodnie z § 5 ust.5 Regulaminu.
b) Drugi etap polega na weryfikacji merytorycznej zgłoszeń i polegać będzie na:
- porównaniu
profili studentów
i Pracodawców zawierających
parametry stażu za
pomocą aplikacji na www projektu kompatybilnej z bazą firm i skojarzeniu umiejętności
studentów z potrzebami Pracodawców.
- oceny predyspozycji zawodowych - zweryfikowanych

na podstawie

badań Doradcy

Zawodowego, których wyniki ukształtują profil kompetencyjny stażysty.
Wyboru studentów do przedsiębiorstw dokonają Doradca Zawodowy z Koordynatorem
Staży. Pracodawca,
ma prawo
do przeprowadzenia
rozmowy
rekrutacyjnej
z
Kandydatem, który dokonał wyboru zgłoszonej do Projektu Oferty Stażu Pracodawcy w
terminie nie później niż dwóch dni roboczych od dnia przesłania mu przez Realizatora
Projektu, na adres e-mail wskazany przez Pracodawcę w ofercie stażu, dokumentów
aplikacyjnych Kandydata na staż.
Studenci o najwyższym wyniku rekrutacji, spełniający kryterium
językowe zostaną
zakwalifikowani
do staży zagranicznych (10 osób). Realizator Projektu zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia
z Kandydatem
rozmowy w j. obcym wymaganym
przez
Pracodawcę przed podjęciem decyzji o przesłaniu dokumentów aplikacyjnych Kandydata
do Pracodawców, którzy złożyli do Realizatora Projektu oferty staży zagranicznych.
O podjętej decyzji przyjęcia lub nieprzyjęcia Kandydata na staż Pracodawca zobowiązany
jest powiadomić Realizatora Projektu przesyłając informację o podjętej decyzji na adres
staze.wt@ue.poznan.pl
najpóźniej w dniu następnym po przeprowadzonej
rozmowie
rekrutacyjnej.
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W przypadku
uzyskania
przez Kandydatów
równej
liczby
punktów
zostanie
przeprowadzona
z Kandydatami
dodatkowa
rozmowa
kwalifikacyjna
z Doradcą
Zawodowym. Doradca zawodowy zadecyduje na podstawie treści uzasadnienia udziału w
Projekcie złożonym przez Kandydata na formularzu
zgłoszeniowym,
tj. Formularzu
Danych Osobowych Kandydatów Aplikujqcych na Staż (Załącznik 6).
Lista uczestników zakwalifikowanych
do odbycia stażu, wraz z listą rezerwową
10 osób) stworzoną na wypadek rezygnacji uczestnika, zostanie opublikowana
internetowej Projektu pod oraz dostępna będzie w Biurze Projektu.
3)

(minimum
na stronie

5)

Kandydat, który został zakwalifikowany
na staż zobowiązany jest do poinformowania
Realizatora Projektu przez złożenie oświadczenia w Biurze Projektu lub drogą mailową na
adres www.staze.wt.ue.poznan.pl
o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty stażu najpóźniej w dniu
następnym po zakwalifikowaniu
go na staż.
Kandydat, który przyjmie propozycję stażu staje się Stażystą z chwilą podpisania Umowy o
staż (Załącznik nr 2) oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie Dokumentów aplikacyjnych,
o których mowa w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
Kandydat, który przyjmie propozycję stażu oraz podpisze umowę o staż ma prawo i

6)

obowiązek uczestnictwa bezpłatnych w szkoleniach doskonalenia kompetencji miękkich. Lista
tematów
szkoleń oraz procedura rekrutacji
na szkolenia z doskonalenia
kompetencji
miękkich zostaną określone po zakończeniu rekrutacji na staże w przedsiębiorstwach,
w
terminie nie później niż do dnia 30 września 2014 roku.
Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani
do procesu rekrutacji na staż w ramach

4)

7)

8)

1)
a)
b)

przewidzianego limitu 80 miejsc Studentów uprawnionych do aplikowania na staż zostaną
wpisani na listę rezerwową.
Kandydat zakwalifikowany
do procesu rekrutacji, który trzykrotnie odmówi przyjęcia oferty
stażu pracodawcy,
którą wskazał w Formularzu Informacji
o Wyborze Oferty Staży i
Spełnianiu Wymagań Pracodawcy (Załącznik nr7) traci prawo do udziału w dalszym procesie
rekrutacji.
Na jego
miejsce do procesu
rekrutacji
przyjmowani
zostają Studenci
zakwalifikowani na listę rezerwową według kolejności zajmowanej na tej liście.
Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość utrzymania Kandydata zakwalifikowanego do
procesu rekrutacji w tym procesie, mimo że trzykrotnie odmówił on przyjęcia oferty stażu,
jeśli lista rezerwowa kandydatów zostanie zamknięta na skutek zakwalifikowania wszystkich
kandydatów z tej listy do procesu rekrutacji.

§ 7 Zasady odbywania stażu
Prawa i obowiązki Realizatora Projektu
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do:
kontroli realizacji stażu w formie hospitacji w miejscu odbywania stażu;
niewypłacenia
wynagrodzenia
w sytuacji wcześniejszego zakończenia stażu na wniosek
Pracodawcy lub z urzędu po konsultacji z Pracodawcą w przypadku rażącego naruszenia przez
Stażystę zasad odbywania stażu zawartych w Regulaminie i Umowie o staż, w szczególności:
nieusprawiedliwionej
nieobecności,
naruszenia podstawowych
obowiązków
określonych
w regulaminie
pracy, w tym
stawienia
się do miejsca odbywania
stażu albo przebywania
w nim, w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub
spożywania na stanowisku

pracy wyżej wymienionych

substancji,
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uniemożliwiającej

c)

zrealizowanie

usprawiedliwione]
stażu zgodnie z harmonogramem,

nieobecności

niezrealizowania stażu w pełnym wymiarze godzinowym;
rezygnacji Stażysty z odbywania stażu przed upływem terminu jego zakończenia.
rozwiązania
Umowy o staż na wniosek Stażysty w przypadku niezrealizowania
przez
Pracodawcę harmonogramu
stażu lub niedotrzymywania
warunków jego odbywania, po
wysłuchaniu

Pracodawcy.

Realizator Projektu ma obowiązek:
a) zapewnienia
od strony organizacyjnej
skierowania
Stażysty na staż (zorganizowanie
rekrutacji, wybór kandydatów, nawiązanie kontaktu z Pracodawcami, skojarzenie wniosku
aplikacyjnego z ofertą Pracodawcy, podpisanie i dostarczenie stronom umów właściwych
b)
c)

dokumentów w tym Umowy o staż i Porozumienia o realizację stażu);
dbałości o prawidłowy przebieg stażu;
wypłaty Stażyście wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową o staż, z zastrzeżeniem
niniejszego paragrafu;

2) Prawa i obowiązki Pracodawcy
Pracodawca ma prawo do:
a) zmiany harmonogramu
stażu
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

jego

trwania,

pod

warunkiem

wcześniejszego

skonsultowania tego faktu z Realizatorem Projektu;
przerwania stażu w przypadku naruszenia zasad odbywania stażu przez Stażystę, pod
warunkiem wcześniejszego powiadomienia Realizatora Projektu o zaistniałych naruszeniach.

Pracodawca ma obowiązek:
a) zorganizowania nieodpłatnie
b)

w trakcie

ust. 1 b

stażu dla Stażysty skierowanego

przez Realizatora Projektu, bez

nawiązania stosunku pracy;
sporządzenia, w uzgodnieniu z Opiekunem Stażu z UEP, harmonogramu stażu zawierającego
zakres zadań wykonywanych
przez Stażystę, rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności
związanych z efektami
kształcenia określonymi
dla kierunku Towaroznawstwo,
który
stanowić będzie załącznik do umowy o staż, podpisywanej przez Realizatora Projektu ze
Stażystą;
zagwarantowania
Stażyście stanowiska pracy wyposażonego
w sposób pozwalający na
prawidłową realizację stażu;
zapewnienia Stażyście bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji stażu, w tym również
zagwarantowania
prawa do przerw i odpoczynku na zasadach takich, jak dla pracowników
zatrudnionych u Pracodawcy;
wyznaczenia Opiekuna Stażysty, który udzieli stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu
powierzonych
zadań oraz poświadczy pisemnie prawdziwość
informacji
zawartych w
dokumentacji stażu, o której mowa w pkt. j) niniejszego paragrafu;
przeprowadzenia stażu zgodnie z harmonogramem;
przeprowadzenia
i pokrycia kosztów szkolenia BHP i P.Poż., a także zapoznania Stażysty z
obowiązującymi regulacjami w zakresie organizacji pracy oraz porządku i dyscypliny pracy;
ochrony danych osobowych Stażysty;
skierowania Stażysty i pokrycia kosztów badań lekarskich zdolności Stażysty do pracy zgodnie
z obowiązującymi

przepisami prawa pracy,
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j)

prowadzenia
dokumentacji
stażu, podpisywanej
przez Opiekuna Stażysty (listy obecności, tygodniowe
raporty z przebiegu stażu, raport
miesięczny, raport końcowy i opinia o Stażyście po zakończeniu stażu - spis dokumentów
k)
I)

3)

znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu staży);
wypełnienia kwestionariuszy ankiet;
niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych) powiadomienia
Realizatora Projektu o
przerwaniu stażu przez Stażystę, jego absencji lub naruszeniu przez niego zasad odbywania
stażu określonych w Regulaminie oraz o innych zdarzeniach, mających znaczenie dla realizacji
stażu w ramach Projektu.
Prawa i obowiązki Stażysty

Stażysta ma prawo do:
a)

wynagrodzenia
za staż, na warunkach
wypłacanego po ukończeniu stażu;

b)

rezygnacji z odbywanego stażu w jego trakcie, przy czym rezygnacja z udziału w stażu wiąże
się z utratą prawa do wynagrodzenia za staż;
przedłużenia okresu odbywania stażu powyżej 3 miesięcy w przypadku jego niezrealizowania
w pełnym wymiarze godzinowym (300 godzin) z przyczyn usprawiedliwionych
(np. choroba
potwierdzona zwolnieniem lekarskim) o liczbę nieprzepracowanych
godzin (warunkiem jest

c)

określonych

w zawartej

z nim

umowie

o staż,

niezwłoczne powiadomienie
Realizatora Projektu o zaistniałych przyczynach nieobecności
oraz możliwość
realizacji stażu niezwłocznie
po ustaniu przyczyn usprawiedliwionej
nieobecności w okresie trwania Projektu, tj. nie później najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015
roku).
Stażysta ma obowiązek:
a) stosowania się do niniejszego Regulaminu;
b) zrealizowania pełnych 300 godzin stażu;
c) odbycia trzech szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji
miękkich
ramach niniejszego Projektu;
d) skorzystania
z doradztwa
zawodowego
prowadzonego
przez Biuro

e)

f)

g)
h)
i)

j)

prowadzonych
Karier i Relacji

w
z

Absolwentami
w ramach niniejszego Projektu, tj. w terminie nie później niż do dnia 30
czerwca 2015 roku;
ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i
dostarczenia do Biura Projektu dokumentów potwierdzających
ubezpieczenie, najpóźniej na
5 dni roboczych przed rozpoczęciem stażu;
dostarczenia do Biura Projektu zaświadczenia o odbyciu instruktażu w zakresie BHP i P.Poż. w
siedzibie Pracodawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia odbycia szkolenia,
zachowania w poufności informacji
dotyczących Pracodawcy, uzyskanych w związku z
wykonywaniem
obowiązków
w trakcie stażu (w szczególności informacji technicznych,
technologicznych,
handlowych,
organizacvjnvch),
nieujawnionych
przez Pracodawcę do
wiadomości publicznej;
przestrzegania ustalonego dla Stażysty rozkładu czasu pracy oraz porządku i dyscypliny pracy
obowiązujących u Pracodawcy;
rzetelnego
i starannego wykonywania
powierzonych
przez Pracodawcę obowiązków
i
stosowania się do poleceń Opiekuna Stażu u Pracodawcy;
naprawienia szkód wyrządzonych Pracodawcy z winy Stażysty;
niezwłocznego
informowania
Realizatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach
w
realizacji stażu u Pracodawcy;
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potwierdzania

obecności

na liście obecności prowadzonej

przez Pracodawcę potwierdzanej

przez Opiekuna Stażu u Pracodawcy;
prowadzenia
dziennika
stażu, podpisywanego
pod koniec każdego przepracowanego
tygodnia przez Opiekuna Stażu u Pracodawcy; składania u Realizatora Projektu Raportów
miesięcznych z realizacji stażu u Pracodawcy w terminach określonych w Umowie o staż, pod
rygorem niewypłacenia wynagrodzenia.
m) dostarczenia do Biura Projektu raportu końcowego z przebiegu stażu oraz wypełnionych
kwestionariuszy
ankiety w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu, pod rygorem
niewypłacenia wynagrodzenia.
I)

1.
2.

3.
4.

Stażysta otrzyma

§ 8 Wynagrodzenie i koszty uczestnictwa w Projekcie
z tytułu odbywania stażu wynagrodzenie stażowe wypłacane

przez Realizatora

Projektu. Szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia reguluje Umowa o staż.
Opiekun Stażu u Pracodawcy otrzyma wynagrodzenie za opiekę merytoryczną nad Stażystą oraz
sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem stażu, chyba że Pracodawca zrezygnuje z
takiej możliwości.
Stażysta nie ponosi kosztów organizacji stażu, ale ponosi koszty uczestnictwa w stażu (np.
dojazdy do Pracodawcy, ubezpieczenie NNW).
Realizator
Projektu,
poza szczególnymi
przypadkami,
nie ponosi
kosztów
zakwaterowania osób aplikujących o staż i stażystów, zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu.

dojazdu

IV Postanowienia końcowe

1.

W

sprawach

dotyczących

stażu,

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

rozstrzyga

Grupa Sterująca Projektem, tj. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, Prorektor ds. Edukacji i
Studentów, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa
Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu po
2.
3.

zasięgnięciu opinii Kierownika Projektu i Koordynatora Staży.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,
dzi ającego na mocy pełnomocnictwa
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Regul
Prore
. nadzw. UEP)

Poznań, dnia 30 maja 2014 r.
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Załącznik nr 1 Regulaminu
Procedura rekrutacji
Załącznik nr 2 Regulaminu
Umowa o staż - zostanie opublikowany

w czerwcu 2014 roku.

Załącznik nr 3 Regulaminu
Wzór oświadczeń kandydata - zostanie opublikowany

w czerwcu 2014 roku.

Załącznik nr 4 Regulaminu
Formularz Oferty Staży Pracodawcy
Załącznik nr 5 Regulaminu
Porozumienie o realizację staży w ramach Projektu - zostanie opublikowane
Załącznik nr 6 Regulaminu
Formularz Danych Osobowych
przetwarzanie

Kandydata Aplikującego

w czerwcu 2014r.

na Staż z deklaracją uczestnictwa

i zgodą na

danych osobowych

Załącznik nr 7 Regulaminu Formularz Informacja o Wyborze Oferty Stażu i Spełnianiu Wymagań Pracodawcy
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Wzór Załącznika nr 1.
Procedura rekrutacji
do Regulaminu staży studenckich w ramach Projektu
"Staże dla studentów

i współpraca

z pracodawcami

w ramach kierunku Towaroznawstwo

UEP"

Procedura Rekrutacji określa terminy oraz zadania i sposoby działania Studentów, którym
przysługuje
prawo do aplikowania na staż, Pracodawców oraz Zespołu Zarządzającego
Projektem
pt. "Staże dla studentów

i współpraca

w procesie rekrutacji Studentów na staże studenckie w
Projekcie
z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP".

Terminy

Zadania

19 - 21.05. 2014

Przesłanie do Pracodawców

22 - 26.05. 2014

Przesłanie
przez
Pracodawców
Kierownika
Projektu
na
adres:
do
svlwia.michalak@ue.poznan.pl
wypełnionych
Formularzy
Oferty
Stażu
Pracodawców (Załącznik 4 do Regulaminu staży studenckich ramach Projektu).

27 - 30.05.2014

Kontakty

30.05.2014 -

Implementacja

6.06.2014

Regulaminu Projektu, Procedury Rekrutacji (Załącznik 1) oraz dokumentów
pobrania na potrzeby rekrutacji studentów na staże w przedsiębiorstwach.

2 - 30.07.2014

Podpisanie z Pracodawcami
Porozumień o realizację staży w ramach
(Załącznik 5 do Regulaminu stażu studenckich w ramach Projektu).

2 - 6. 06.2014

Publikacja listy Pracodawców
na stronie internetowej
Projektu pod adresem:
www.staze.wt.ue.poznan.pl.
Implementacja
ofert staży pracodawców na platformie
Moodle UEP.
Oferty zostaną zamieszczone na kursie pt.: "Staże dla studentów i współpraca z
pracodawcami
w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP". Prowadzący Kurs: dr
Sylwia Michalak - Kierownik Projektu

3 - 6.06.2014

Etap I. WERYFIKACJA FORMALNA ZGŁOSZEŃ APLIKACYJNYCH

3 - 5.06.2014

Zgłoszenie studentów do udziału w rekrutacji na staże.
W terminie od dnia 3 do 5 czerwca 2014r. studenci uprawnieni do udziału w
Projekcie pt. "Staże dla studentów
w ramach
i współpraca z pracodawcami
kierunku Towaroznawstwo
UEP"
przesyłają na adres staze.wt@ue.poznan.pl
Formularz
na Staż z deklaracja
Danych Osobowych Kandydata Aplikującego

z Pracodawcami

Formularzy Oferty Stażu Pracodawców

(Załącznik 4).

- uzgodnienia i akceptacja Ofert Staży Pracodawców.

na stronę internetową

Projektu www.staze.wt.ue.poznan.pl
do

Projektu

uczestnictwa i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 6) (Plik Word)
dostępny w Biurze Projektu lub do pobrania ze strony Internetowej projektu pod
adresem: www.staze.wt.ue.poznan.pl
O otrzymaniu zgłoszenia aplikacyjnego Zespół Zarządzający Projektem poinformuje
Studenta drogą malową na adres wskazany
przez niego w Formularzu Danych
Osobowych Studenta Aplikującego na Staż.
6.06.2014

Kwalifikacja
przez ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM studentów do rekrutacji
na staże. Student spełniający kryteria określone w Regulaminie Projektu otrzymuje
status "Zakwalifikowany
do procesu rekrutacji" lub "Student niezakwalifikowany do
rekrutacji na staż".
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Studenci otrzymują
Formularzu
Danych

drogą mailową na adres e-mail (wskazany przez nich w
Osobowych Studenta Aplikującego
na Staż) informację o

statusie przyznanym im przez Zespół Zarządzający Projektem.
Studenci "Zakwalifikowani
do procesu rekrutacji"
na staż otrzymują
drogą
mailową na adres (wskazany przez nich w Formularzu Danych Osobowych Studenta
Aplikującego na Staż) hasło do kursu na platformie Moodle UEP pt. "Staże dla
studentów i współpraca z pracodawcami
w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP", imię i nazwisko prowadzącego kurs na platformie
zostaną umieszczone oferty staży pracodawców.

7 - 9.06.2014

MOOOLE UEP, na której

Wybór przez Studentów "Zakwalifikowanych
do procesu rekrutacji" ofert staży.
Student dokonuje wyboru ofert staży spośród ofert zamieszczonych na platformie
Moodle UEP na kursie "Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami
w
ramach kierunku Towaroznawstwo UEP".
Student wybiera pięć ofert stażu wskazując, która z nich jest ofertą pierwszego,
która drugiego, trzeciego, czwartego, a która ofertą piątego wyboru.
Dla każdego Pracodawcy Student może dokonać wyboru tylko jednej oferty (tj.
jednego terminu stażu u Pracodawcy).
O wyborze pracodawcy i oferty Student zawiadamia Biuro Projektu przesyłając w
terminie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2014r. na adres staze.wt@ue.poznan.pl
załączniki:
1. CV - w formacie POF
2.

Informację o wyborze ofert stażu i spełnianiu wymagań Pracodawców
(Plik Excell do pobrania ze strony Internetowej
Projektu
lub z kursu
"Staże ..." dostępnego na platformie Moodle UEP), w tym:
l. Imię i nazwisko Studenta, dane do kontaktu,
nazwa Pracodawcy
pierwszego wyboru, numer oferty Pracodawcy pierwszego wyboru,
informację o spełnianiu wymagań Pracodawcy)
2. Imię i nazwisko Studenta, dane do kontaktu,
nazwa Pracodawcy
drugiego o wyboru, numer oferty Pracodawcy drugiego wyboru)
3. Imię i nazwisko Studenta, dane do kontaktu,
nazwa Pracodawcy
trzeciego wyboru, numer oferty Pracodawcy trzeciego wyboru)
4. Imię i nazwisko Studenta, dane do kontaktu,
nazwa Pracodawcy

czwartego wyboru, numer oferty Pracodawcy czwartego wyboru)
Imię i nazwisko Studenta, dane do kontaktu,
nazwa Pracodawcy
piątego wyboru, numer oferty Pracodawcy piątego wyboru).
Zgłoszenia niekompletne
nie będą rozpatrywane.
W przypadku wyboru więcej niż jednej oferty stażu u tego samego pracodawcy
5.

Zespół Zarządzający
Projektem
zastrzega sobie
pracodawcy tylko jednego zgłoszenia Studenta.
Dla celów realizacji
rekrutacji" otrzymują

9 - 10.06.2014

Studenci

prawo

przesłania

procesu rekrutacji Studenci "Zakwalifikowani
Indywidualne Numery Ewidencyjne.

"Zakwalifikowani

do procesu rekrutacji"

dostarczają

do

tego

do procesu

do Biura Projektu

oryginalnie
podpisany (nie kopie)
Formularz Danych Osobowych Kandydata
Aplikującego na Staż z deklaracja uczestnictwa i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (Załącznik 6)

9 - 15.06.2014

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA ZGŁOSZEŃ APLIKACYJNYCH
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10- 11.06.2014

STRATEGIA SPÓJNO$CI

Porównanie

profili studentów

i pracodawców

zawierających

Analiza przez Doradcę Zawodowego i Koordynatora
dopasowania potrzeb i studentów i Pracodawców
12 - 13.06.2014

Udział

Kandydatów

aplikujących

na

rekrutacyjnych
w j. obcym (określonym
złożyli oferty staży zagranicznych)
12 - 13.06.2014

Udział Kandydatów

staże

Staży statystyk
zagraniczne

w wymaganiach

w testach oceny predyspozycji

parametry

w

stażu

dotyczących
rozmowach

pracodawców,

którzy

zawodowych

Określanie przez Doradcę Zawodowego profilu kompetencyjnego
stażysty
Ustalenie listy rankingowej kandydatów o najwyższym wyniku rekrutacji.
14 - 16.06.2014

Podjęcie przez ZESPÓŁ ZARZADZAJACY decyzji o udostępnieniu w RUNDZIE I
Formularzy Danych Osobowych Kandydata Aplikującego
na Staż z deklaracją
uczestnictwa
i zgodą na przetwarzanie
danych osobowych (Załącznik 6) oraz
Formularzy Informacji o Wyborze Stażu i Spełnieniu Wymagań Pracodawców tym
Pracodawcom, których oferty zostały wskazane przez Kandydatów jako OFERTY
PIERWSZEGO WYBORU.
Koordynator
Staży udostępnia Pracodawcom dokumenty aplikacyjne studentów
aplikujących na staż.

17.06.2014

RUNDA I - Pracodawca - na podstawie otrzymanych dokumentów
decyzję o przyjęciu na staż, zaproszeniu na rozmowę rekrutacyjną
przyjęcia Kandydata na Staż.

- podejmuje
lub odmowie

O swojej decyzji Pracodawca informuje Zespół Zarządzający Projektem przesyłając
zwrotnie na adres staze.wt@ue.poznan
uzupełniony o podjętą decyzję Formularz
Informacji o Wyborze Ofert Stażu i Spełnianiu Wymagań Pracodawców.
Zespół Zarządzający Projektem informuje studenta drogą mailową na adres e-mail
studenta o decyzji przedsiębiorstwa.
Jeśli Pracodawca oznaczył aplikację studenta jako "Zaproszony
na rozmowę
rekrutacyjną",
ma on obowiązek odbyć rozmowę rekrutacyjną z kandydatem na
staż w terminie
najpóźniej dwóch dni roboczych licząc od dnia otrzymania
zgłoszenia aplikacyjnego kandydata na staż.
Termin i miejsce rozmowy Pracodawca uzgadnia indywidualnie
z Kandydatką/em
korzystając z danych kontaktowych
Kandydatajtki
zamieszczonych w CV lub w
Formularzu Informacji o Wyborze Ofert Stażu i Spełnianiu Wymagań Pracodawców.
Jeśli w terminie do dwóch dni od otrzymania zgłoszenia aplikacyjnego studenta na
staż przedsiębiorstwo
nie poinformuje o swojej decyzji, dokumenty aplikacyjne
studenta zostają przekazane przez Opiekuna Stażu UEP do kolejnej RUNDY II, tj, do
przedsiębiorstw, których oferty zostały wskazane jako oferty kolejnego wyboru.
18-19.06.2014

Studenci, którzy zostali przyjęci na staż przez Pracodawców
zobowiązani są
potwierdzić
przyjęcie lub poinformować
realizatora
Projektu o rezygnacji z
przyjęcia oferty stażu Pracodawcy w dniu następnym po otrzymaniu propozycji
stażu, do godz. 18:00 drogą mailową na adres staze.wt@ue.poznan
wskazując swój
Indywidualny Numer ewidencyjny Studenta, nazwę pracodawcy, numer oferty oraz
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termin

stażu, na który zostali przyjęci przez Pracodawcę

i który przyjmują

lub z

którego rezygnują
Zespół
Zarządzający
Projektem
potwierdzeń/rezygnacji
z przyjęcia oferty.
17-18.06.2014

dokonuje

analizy

otrzymanych

Rozmowy Pracodawców z RUNDY I z Kandydatami na staż.
Po przeprowadzeniu
rozmowy rekrutacyjnej
Pracodawca informuje o podjętej
decyzji Zespół Zarządzający
projektem
przesyłając
zwrotnie
na adres
staze.wt@ue.poznan
uzupełniony o podjętą decyzję Formularz Informacji o
Wyborze Ofert Stażu i Spełnianiu Wymagań Pracodawców.
Jeśli w terminie do dwóch dni od otrzymania zgłoszenia aplikacyjnego studenta na
staż przedsiębiorstwo
nie poinformuje o swojej decyzji, dokumenty aplikacyjne
studenta zostają przekazane przez Opiekuna Stażu UEP do RUNDY kolejnej, tj, do
przedsiębiorstw,
których oferty zostały wybrane przez Studenta
jako oferty
następnego wyboru.
Studenci, którzy zostali przyjęci na staż przez Pracodawców zobowiązani są
potwierdzić
przyjęcie oferty stażu Pracodawcy w dniu rozmowy do godz. 20:00
drogą mailową na adres staze.wt@ue.poznan
wskazując swój Indywidualny
Numer ewidencyjny Studenta, nazwę pracodawcy, numer oferty oraz termin
stażu, na który zostali przyjęci przez Pracodawcę.
Zespół
Zarządzający
Projektem
potwierdzeń/rezygnacji
z przyjęcia oferty.

dokonuje

analizy

otrzymanych
,

19.06.2014

Analiza przez Zespół Zarządzający Projektem statystyk dotyczących
odpowiedzi studentów na Oferty staży Pracodawców.

20.06.2014

Podjęcie przez ZESPÓŁ ZARZADZAJACY decyzji o udostępnieniu w RUNDZIE II
Dokumentów Aplikacyjnych Pracodawcom, których oferty Kandydaci wskazali jako
OFERTY DRUGIEGO WYBORU. Koordynator Stażu w UEP udostępnia
dokumenty aplikacyjne studentów aplikujących na staż.

23.06.2014

RUNDA II - Pracodawca - na podstawie otrzymanych dokumentów
decyzję o przyjęciu na staż, zaproszeniu
przyjęcia Kandydata na Staż.

na rozmowę

rekrutacyjną

dopasowania

pracodawcom
- podejmuje
lub odmowie

Zasady jak w Rundzie I
24.06.2014

Studenci, którzy zostali przyjęci na staż przez Pracodawców zobowiązani są
przyjęcie lub poinformować
potwierdzić
realizatora
Projektu o rezygnacji z
przyjęcia oferty stażu Pracodawcy najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu
propozycji stażu, do godz. 18:00 drogą mailową na adres staze.wt@ue.poznan
wskazując swój Indywidualny Numer ewidencyjny Studenta, nazwę pracodawcy,
numer oferty oraz termin stażu, na który zostali przyjęci przez Pracodawcę i który
przyjmują lub z którego rezygnują
Zarządzający
Projektem
Zespół
potwierdzeń/rezygnacji
z przyjęcia oferty.

dokonuje

analizy

24-25.06.2014

Rozmowy Pracodawców z RUNDY II z Kandydatami na staż.
Zasady jak w Rundzie I

26.06.2014

Analiza przez Zespół Zarządzający Projektem statystyk dotyczących
odpowiedzi

27.06.2014

studentów

otrzymanych

dopasowania

na Oferty staży Pracodawców.

Podjęcie przez ZESPÓŁ ZARZADZAJACY decyzji o udostępnieniu w RUNDZIE III
Zasady jak w Rundzie I

30.6.2014

RUNDA III - Pracodawca - na podstawie otrzymanych dokumentów

- podejmuje
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decyzję o przyjęciu na staż, zaproszeniu
przyjęcia Kandydata na Staż.

na rozmowę

rekrutacyjną

lub odmowie

Zasady jak w Rundzie I
1.07.2014

Studenci,

którzy zostali przyjęci na staż przez Pracodawców zobowiązani są
przyjęcie lub poinformować
realizatora
Projektu o rezygnacji z
potwierdzić
przyjęcia oferty stażu Pracodawcy najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu
propozycji stażu, do godz. 18:00 drogą mailową na adres staze.wt@ue.poznan

wskazując swój Indywidualny Numer ewidencyjny Studenta, nazwę pracodawcy,
numer oferty oraz termin stażu, na który zostali przyjęci przez Pracodawcę i który
przyjmują lub z którego rezygnują
otrzymanych
Zarządzający
dokonuje
analizy
Zespół
Projektem
potwierdzeń/rezygnacji
z przyjęcia oferty.
1-2.07.2014

Rozmowy Pracodawców z RUNDY'" z Kandydatami na staż.
Zasady jak w Rundzie I

3.07.2014

Analiza przez Zespół Zarządzający Projektem statystyk dotyczących
odpowiedzi studentów na Oferty staży Pracodawców.

4.07.2014

Podjęcie przez ZESPÓŁ ZARZADZAJACY decyzji o udostępnieniu w RUNDZIE IV
Zasady jak w Rundzie I

7.07.2014

RUNDA IV - Pracodawca - na podstawie otrzymanych dokumentów
decyzję o przyjęciu na staż, zaproszeniu
przyjęcia Kandydata na Staż.

8.07.2014

rekrutacyjną

- podejmuje
lub odmowie

Zasady jak w Rundzie I
Studenci, którzy zostali przyjęci na staż przez Pracodawców zobowiązani są
przyjęcie lub poinformować
potwierdzić
realizatora
Projektu o rezygnacji z
przyjęcia oferty stażu Pracodawcy najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu
propozycji stażu, do godz. 18:00 drogą mailową na adres staze.wt@ue.poznan
wskazując swój Indywidualny Numer ewidencyjny Studenta, nazwę pracodawcy,
numer oferty oraz termin stażu, na który zostali przyjęci przez Pracodawcę i który
przyjmują lub z którego rezygnują
analizy
otrzymanych
Zespół
Zarządzający
Projektem
dokonuje
potwierdzeń/rezygnacji

8 - 9.07.2014

na rozmowę

dopasowania

z przyjęcia oferty.

Rozmowy Pracodawców z RUNDY IV z Kandydatami na staż.
Zasady jak w Rundzie I

10.07.2014
11.07.104

Analiza przez Zespół Zarządzający Projektem statystyk dotyczących
odpowiedzi studentów na Oferty staży Pracodawców.

dopasowania

Podjęcie przez ZESPÓŁ ZARZADZAJACYdecyzji o udostępnieniu w RUNDZIE V
Zasady jak w Rundzie I

14.07.2014

15.07.2014

RUNDA V - Pracodawca - na podstawie otrzymanych dokumentów - podejmuje
decyzję o przyjęciu na staż, zaproszeniu na rozmowę rekrutacyjną lub odmowie
przyjęcia Kandydata na Staż.
Zasady jak w Rundzie I
Studenci, którzy zostali przyjęci na staż przez Pracodawców
Projektu
przyjęcie lub poinformować
realizatora
potwierdzić

zobowiązani są
o rezygnacji z

przyjęcia oferty stażu Pracodawcy najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu
propozycji stażu, do godz. 18:00 drogą mailową na adres staze.wt@ue.poznan
wskazując swój Indywidualny Numer ewidencyjny Studenta, nazwę pracodawcy,
numer oferty oraz termin stażu, na który zostali przyjęci przez Pracodawcę i który
przyjmują
Zespół

lub z którego rezygnują
Zarządzający
Projektem

dokonuje

analizy

otrzymanych
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potwierdzeń/rezygnacji

z przyjęcia oferty.

15 -16.07.2014

Rozmowy Pracodawców z RUNDY IV z Kandydatami na staż.
Zasady jak w Rundzie I

17.07.2014

Analiza przez Zespół Zarządzający Projektem statystyk dotyczących
odpowiedzi studentów na Oferty staży Pracodawców.

dopasowania

18.07.2014
31.08.2014

-

Planowane zakończenie procesu rekrutacji.
Rekrutacja może zostać przedłużona o kolejne rundy do chwili przyjęcia na staże
przez przedsiębiorstwa
wszystkich studentów uprawnionych
do uczestnictwa w
procesie rekrutacji, nie później niż do dnia 31.08.2014r.

1.07

-

Ustalenie i podpisanie z Pracodawcami Harmonogramu Staży.
Podpisanie umów z Pracodawcami i Kandydatami.

13.06
31.07.2014

-

Przyjmowanie do procesu rekrutacji Studentów
na listę
"Zakwalifikowanych
rezerwową"
w przypadku rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji Studentów

1.10.2014

-

15.09.2014

"Zakwalifikowanych

do procesy rekrutacji".

Udział studentów w praktykach krajowych i zagranicznych.

30.06.2015
Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji, realizacji i zakończenia stażu
1) Proces rekrutacji:
Kandydat:
1) w wersji elektronicznej
(na adres: staze.wt@ue.poznan.pl)
i podpisany (do Biura Projektu)
wniosek aplikacyjny, tj. - Formularz Danych Osobowych Kandydata Aplikującego na Staż z
deklaracja uczestnictwa i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 6), o ile nie
zostały złożone wcześniej w związku z realizacją innych zadań Projektu (o czym należy
poinformować Realizatora Projektu przy składaniu wniosku aplikacyjnego).
2) wersji elektronicznej (na adres: staze.wt@ue.poznan.pl)
CV i Formularz Informacji o wyborze
ofert stażu i spełnianiu wymagań Pracodawców (Załącznik 7)
Kandydat przesyła na adres email staze.wt@ue.poznan.plidostarcza
do Biura Projektu
dokumenty w terminie wskazanym w Procedurze Rekrutacji (Załącznik 1)
Pracodawca:
1) podpisanie Porozumienia o realizację staży u Pracodawcy,
2) pisemne poświadczenie przyjęcia Kandydata na staż wraz z przydzieleniem
(Załącznik do Porozumienia o realizację staży).

mu Opiekuna

2) Okres stażu:
Stażysta:
1) oświadczenie o przyjęciu jnieprzyjęciu oferty stażu Pracodawcy
2) podpisanie Umowy o staż z załączoną kopią harmonogramu stażu,
3) wypełnienie kwestionariuszy ankiety (przed rozpoczęciem stażu),
4) zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia stażu,
5) ubezpieczenie NNW (we własnym zakresie),
6)
7)

ksero dowodu osobistego,
przekazanie do Biura Projektu

8)

Pracodawcy,
prowadzenie

potwierdzenia

listy obecności, potwierdzanych

odbytego

szkolenia

BHP

P.poż. w siedzibie

pisemnie przez Opiekuna,
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9)

prowadzenie

dziennika

stażu

(każdorazowo

potwierdzanego
pisemnie przez Opiekuna}, zawierającego raporty tygodniowe Stażysty Q
realizacji harmonogramu stażu i zakresie wykonywanych w danym tygodniu czynności.

Pracodawca:
1) przygotowanie w uzgodnieniu w Opiekunem Staży w UEP harmonogramu stażu,
2) pisemne potwierdzanie listy obecności oraz dziennika stażu, prowadzonych przez Stażystę,
3) Zakończenie stażu:
Stażysta:
1) przekazanie do Biura Projektu podpisanych
przez Pracodawcę: dziennika
obecności oraz raportu końcowego, a także opinii otrzymanej od Pracodawcy,
2) odebranie od Realizatora Projektu opinii Pracodawcy,
3) wypełnienie kwestionariuszy ankiety (po zakończeniu stażu).

stażu,

Pracodawca:
1) podpisanie dziennika stażu oraz listy obecności Stażysty,
2) przygotowanie
raportu
końcowego
z przebiegu
stażu, który zawiera informacje
wykonywanych
zadaniach w czasie trwania
stażu oraz uzyskanych kwalifikacjach
umiejętnościach zawodowych
3)
4)

wystawienie
wypełnienie

opinii o Stażyście w dwóch egzemplarzach,
kwestionariuszy ankiety.
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"Staże dla studentów

i współpraca

Wzór Załącznika nr 4.
Formularz Oferty Staży Pracodawcy
do Regulaminu staży studenckich w ramach Projektu
z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP"

FORUlARZ OFERTY STAŻY PRACODAWCY

I NUMER ref.

OFERTY STAŻU

I Nadaje

Realizator Projektu

I Nazwa przedsiębiorstwa.
I Siedziba

przedsiębiorstwa

I REGON

Adres miejsca, w którym student odbędzie staż

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa

Produkcyjne
Handlowe
Usługowe

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
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Branża (główna), w której przedsiębiorstwo
prowadzi działalność

Spożywcza (jakie wyroby?)
Chemiczno-kosmetyczna

(jakie wyroby?)

Przemysłowa (jakie wyroby?)
Usługi (jakie?)
Inna (jaka?)

Termin stażu.

Komórki organizacyjne, w których stażysta
będzie odbywać staż.

Obszary merytoryczne, z którymi Stażysta na
szansą zapoznać się podczas stażu.

Kogo dotyczy oferta?

Liczba oferowanych

staży

Stopień ....rok ..., Specjalność

......................................................
Wymagania Pracodawcy.

I

Język angielski
jest wymagana/nie

jest wymagana

Język niemiecki
jest wymagana/nie

jest wymagana

Gotowość do dojazdów na staż poza Poznań
nie jest wymagana/nie

jest wymagana

Inne wymagania/ oczekiwania. np.. Znajomość
MS Office, Prawo jazdy, Proszę wpisać jakie.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
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Nie/
Tak, decyzja zostanie podjęta po
przeprowadzeniu z zaproszonym kandydatem
rozmowy rekrutacyjnej w siedzibie
przedsiębiorstwa w ciągu dwóch dni roboczych
od dnia otrzymania do wglądu CV i formularzy

Czy Pracodawca wymaga odbycia przez
studenta aplikującego na staż rozmowy
rekrutacyjnej?

aplikacyjnych

kandydatów

na staż.

Wzór Załącznika nr 6.
Formularz Danych Osobowych

"Staże dla studentów

Kandydata Aplikującego

i współpraca

na Staż z deklaracją uczestnictwa i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych
do Regulaminu staży studenckich w ramach Projektu
z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo UEP"

Cz. I Wypełnia Realizator Projektu
Dane ewidencyjne Aplikacji - wypełnia Realizator Projektu
Indywidualny numer Ewidencyjny Kandydata
Średnia ocen w semestrze zima roku akademickiego

2013/2014

Cz. II Wypełnia Kandydat Aplikujący na Staż

Dane Osobowe Kandydata Aplikującego na Staż

Proszę uzupełnić
*wszystkie pola są obowiązkowe

Proszę o przyjęcie mnie do Procesu Rekrutacji w Projekcie
pt. "Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w
ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP" wyłącznie na staże
krajowe

Proszę wpisać właściwe TAK /lub
N/E

Proszę o przyjęcie mnie do Procesu Rekrutacji w projekcie
pt. "Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w
ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP" na staże krajowe
lub zagraniczne

Proszę wpisać właściwe TAK /lub
N/E

Imię
Nazwisko
Rok studiów (na którym student będzie w roku akademickim

2014/2015)
Numer albumu
Adres ernail
(adres e-mail będzie adresem do kontaktu
rekrutacji)

w procesie

Telefon komórkowy
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Projekt "Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP"
jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
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Znam następujące języki obce w stopniu minimum
komunikatywnym: (Proszę wpisać, jakie)

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Pole obowiqzkowe d/a kandydatów
na staże zagraniczne * *

Adres zameldowania
Ulica
Kod Pocztowy
Miejscowość
Województwo
Kraj
Adres do korespondencji
Ulica
Kod Pocztowy
Miejscowość
Województwo
Kraj
Oświadczam, że nie jestem aktualnie ani nie byłamjem
w
przeszłości uczestnikiem programu stażowego w ramach
innego projektu współfinansowanego
ze środków Unii
Europejskiej i wdrażanego w ramach Priorytetu IV Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, że jestem sobą nieaktywną zawodowo***,
tj.
nie jestem zatrudnionajy w ramach stosunku pracy, ani nie
jestem zatrudnionajy w ramach umowy zlecenia lub umowy o
dzieło.
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mnie na staż w
terminach realizacji stażu nie będę zatrudnionajy w ramach
stosunku pracy, ani w wykonywać pracy na rzecz innych
podmiotów w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.**

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

N/E

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

N/E

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

N/E

Oświadczam, że nie jestem zarejestrowa na/y jako osoba
bezrobotna****,
ani ni ubiegam się o status osoby
bezrobotnej. **

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

Oświadczam, że nie w przypadku przyjęcia mnie na staż nie

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

będę zarejestrowa na/y jako osoba bezrobotna****,
ani nie
będę ubiegać się o staż osoby bezrobotnej w terminie

N/E

N/E

realizacji stażu. **
Oświadczam, że dane zawarte przeze mnie w tym formularzu
są prawdziwe.**

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

N/E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby procesu rekrutacji i realizacji zadań w projekcie
pt. ""Staże dla studentów i współpraca z pracodawcami w
ramach kierunku Towaroznawstwo
UEP" realizowanym w
ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, że
1. Administratorem
tak zebranych danych jest osobowych
jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia i obsługi Projektu;
3. moje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom

Proszę wpisać właściwe TAK /lub

N/E

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
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w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań
związanych z monitoringiem
i sprawozdawczością w
ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
4. podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5. mam prawo do dostępu do swoich danych i ich
poprawiania.
Moja motywacja

do udziału w stażach w ramach Projektu pt.

"Staże dla studentów i współpraca
kierunku Towaroznawstwo
UEP.

z pracodawcami

w ramach

Proszę uzupełnić maksimum 5
zdań.

Realizator Projektu nadaje studentowi status:
"Student zakwalifikowany do procesu rekrutacji", "Student
przyjęty na listę rezerwowych" lub "Student nieuprawniony"
Student o statusie "Zakwalifikowany

do procesu rekrutacji"

oraz student o statusie "Przyjęty na listę Rezerwową" chcący
a tej liście pozostać zobowiązany jest wydrukować Załącznik 6
w wersji kolorowej i podpisać oraz dostarczyć oryginał do
Biura Projektu w terminie najpóźniej do dnia 9.06.2014r.

Data ..................
Podpis .................................

**(Niespełnianie
warunków wyklucza możliwość udziału w rekrutacji i odbycia stażu). ***Osoby
nieaktywne zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza
się do kategorii bezrobotni. ****Bezrobotni
- oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r.,
Poz. 1001, z poz. zrn.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w
szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
zarejestrowaną
we właściwym
dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego powiatowym
urzędzie pracy.
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Wzór Załącznika nr 7.
Formularz Informacja o WybOrzf~ Oferty Stażu i Spełnianiu Wymagań Pracodawcy
do Regulaminu staży studenckich w ramach Projektu
"Staże dla studentów

i współpraca z pracodawcami

w ramach kierunku Towaroznawstwo

UEP"

INFORMACJA O WYBORZE OFERT STAŻY i SPEŁNIANIU WYMAGAŃ
PRACODAWCÓW
Wymagani
Indywidua
lny Numer
Ewidencyj
ny
Studenta
(nadaje
UEP)

Adres

Nume
r
Alum

Nazwis

ul

ko

Indek
su

email
Imię

do
korespondencji

Nazwa

Numer

Termin

a
pracodaw

Ranking

Pracod

referen

cy

wyboru
oferty
Pracoda

awcy
(Zgodni

-cyjny
Oferty

stażu
wg.
oferty

zaprasza
ny na

określone
w ofercie,

rozmow
ę

Stażu

(miesią

(wypełni

Pracod
awcy

ce (... -

które
spełnia

staż
(wypełn

a

ia

Student
aplikujący

Praco da
wco)

Prawd
awca)

Rok

Telefon
kontaktowy

Stopi
eń
studi
ów

studió
w
w roku
akademickim

2014/1
S

wcy

ez
Ofertą
Stażu)

",)

na staż
Proszę
wpisać

1

Student

Studen
t
przy jęt
y na

Studen
t nie
został
przy jęt
y na
staż
(wypełn
ia
Pracod
awca)

Potwierdz
enie
przyjęcia
oferty
stażu
przez
Studenta

Student
wypełnia

spełniane

(przyjmuję

wymagani

lnie
przyjmuję)

a

2

Iw.

Iw.

3

Iw.

j.w.

4

j.w.

Iw.
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