
 

 
 

 

 

 

    

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin staży studenckich, zajęć warsztatowo-szkoleniowych  

i szkoleń zawodowych 

w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych 

kluczem do sukcesu na rynku pracy 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa tryb i zasady przyznawania oraz odbywania płatnego stażu studenckiego, a 

także zajęć szkoleniowo-warsztatowych i szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. 

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na 

rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Wrocławski w ramach 

Priorytetu IV, działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

§ 2 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

1/ Regulamin – oznacza regulamin płatnych staży studenckich; 

2/ Projekt – oznacza projekt, realizowany przez Uniwersytet Wrocławski w ramach 

Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3/ Biuro projektu – oznacza biuro projektu Wzmocnienie kompetencji 

zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy 

zajmujące się obsługą administracyjną projektu, mieszczące się przy  

Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, tel. 71 375 29 20; 

4/ Organizator stażu – oznacza Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii, który realizuje Projekt; 

5/ Staż – oznacza odpłatne wykonywanie przez Stażystę/kę zadań określonych  

w programie stażu w Jednostce przyjmującej na staż, w ramach Projektu, przez okres 

3 miesięcy; 

6/ Stażysta/ka – oznacza studenta/kę odbywającego/ą staż w ramach Projektu; 

7/ Student/ka - oznacza studenta/kę lub absolwenta/kę o których mowa w § 3 ust. 3. 

8/ Jednostka przyjmująca na staż – instytucja państwowa, samorządowa, 

organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo, przyjmujące Stażystę/kę na staż; 

9/ Opiekun/ka stażu – osoba wyznaczona w Jednostce przyjmującej na staż do 

nadzoru nad realizacją stażu oraz opieki nad Stażystą/ką; 

10/ Umowa trójstronna ws. realizacji stażu – umowa zawarta pomiędzy 

Organizatorem stażu, Jednostką przyjmującą na staż i Stażystą/ką, która określa 

prawa i obowiązki stron; 

11/ Asystent ds. realizacji staży - oznacza osobę, wyznaczoną przez Dziekana, która 

w ramach Projektu jest odpowiedzialna za przygotowanie staży na poszczególnych 

kierunkach; 

12/ Coach personalny – oznacza osobę, której zadaniem w ramach projektu będzie 

przeprowadzenie wywiadu ze stażystą, na postawie którego możliwe będzie 

określenie brakujących kompetencji u stażystów i skierowanie stażysty na 

odpowiednie zajęcia szkoleniowo-warsztatowe.  
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13/ Warsztaty szkoleniowo-warsztatowe – oznaczają zajęcia mające charakter 

szkoleń miękkich tj. dotyczących kształtowania kompetencji interpersonalnych i w 

zakresie przedsiębiorczości przez stażystów. 

14/ Szkolenia zawodowe – oznaczają zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie 

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do 

wykonywania pracy przez stażystów.  

15/ Wydziałowa Komisja Stażowa – oznacza Komisję powołaną przez Dziekana w celu 

dokonania wyboru jednostek przyjmujących na staż. 

16/ Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - oznacza Komisję powołaną przez Dziekana w 

celu przeprowadzenie oceny formularzy zgłoszeniowych studentów oraz ustalenia 

listy stażystów zakwalifikowanych do udziału w stażu i zajęciach szkoleniowo-

warsztatowych oraz listy przydziału stażysty do jednostek przyjmującej na staż. 

 

 

§ 3 

1. Staże mają na celu umożliwienie stażystom zdobywania wiedzy w zakresie funkcjonowania 

instytucji i podmiotów gospodarczych oraz zdobywania doświadczenia zawodowego, 

ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy także poprzez poznanie własnych 

predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach  

z umiejętnościami praktycznymi. 

2. Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe oraz szkolenia zawodowe mają na celu zwiększenie 

kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 

3. Staże, zajęcia szkoleniowo-warsztatowe oraz szkolenia zawodowe skierowane są do 

studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii V roku studiów stacjonarnych prawa i 

studiów wieczorowych prawa oraz III roku 1 stopnia studiów stacjonarnych administracji i  

III roku 1 stopnia studiów niestacjonarnych administracji oraz II roku 2 stopnia studiów 

stacjonarnych administracji i II roku 2 stopnia studiów niestacjonarnych administracji, 

którzy nie uczestniczyli wcześniej lub obecnie nie uczestniczą w płatnym stażu, w ramach 

innego projektu z Działania 4.1 POKL. Ponadto osoba ubiegająca się o wsparcie musi: 

-być osobą nieaktywną zawodowo 

-nie być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

-deklarować wolę udziału w Projekcie 

-wyrażać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno przez UWr jak i 

przyjmującego na staż na potrzeby wykonywania umowy staż. 

4.  Termin realizacji staży upływa z dniem 31 lipca 2015 r. 

 

 

 

II Organizacja staży, zajęć szkoleniowo-warsztatowych i szkoleń zawodowych 

 

§ 4 

1. Odbędą się dwa nabory na staże. 

2. Staż przyznawany jest na okres 3 miesięcy. Łączny wymiar stażu wynosi 192 godziny. 

Wymiar miesięczny wynosi 64 godziny, tygodniowy ok. 16 godzin. 

3. Stawka za godzinę stażu wynosi brutto 13,75 PLN. 

4. Stawka za miesiąc stażu wynosi brutto 880,00 PLN. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Umiej%C4%99tno%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwalifikacje_zawodowe
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§ 5 

1. Na kierunku Prawo zrealizowanych zostanie 70 staży, na kierunku Administracja 90 

staży.  

2. W przypadku pozostania na danym kierunku niewykorzystanych miejsc na staże, zostaną 

one wykorzystane na pozostałych kierunkach. 

 

§ 6 

 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w stażach zobligowano są do spotkania z coachem 

personalnym i do uczestnictwa w jednych z trzech zajęć szkoleniowo-warsztatowych oraz 

w dwóch szkoleniach zawodowych.   

2. Spotkania z coachem personalnym odbędą się w grupach 3-7 osobowych. Coach 

personalny po przeprowadzeniu wywiadu ze stażystą przygotuje dla niego Indywidualny 

Plan Działania, a ponadto pomoże określić, które z dostępnych zajęć szkoleniowo-

warsztatowych w największym stopniu przyczynią się do podniesienia brakujących 

kompetencji u stażysty.   

3. Odbędzie się 12 zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla łącznie 160 osób, w grupach 12-14 

osobowych. Zajęcia realizowane będą od stycznia do kwietnia. Po ich zakończeniu każdy z 

uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach i pozyskanie nowych 

kompetencji. 

4. Tematy szkoleń i warsztatów:  

- prowadzenie prezentacji i wystąpienia publiczne. Celem zajęć jest wzmocnienie 

kompetencji zawodowych i interpersonalnych poprzez nabycie umiejętności poprawnego 

posługiwania się językiem polskim, efektywnego słuchania, prezentowania własnych opinii, 

prowadzenia dyskusji itp. 

- zarządzanie czasem. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji interpersonalnych i w 

zakresie przedsiębiorczości, nabycie umiejętności zarządzania czasem, radzenia sobie ze 

stresem itp. 

- współpraca w grupie. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i 

interpersonalnych, nabycie wiedzy i umiejętności budowania i zarządzania zespołem, 

współpracy, rozwiązywania konfliktów w grupie, asertywności itp.  

5. Odbędą się szkolenia z przedstawicielami 16 zawodów (m.in. prokurator, sędzia, adwokat,           

radca prawny itp.). Każdy z beneficjentów staży wybierze 2 interesujące go zawody, a 

więc weźmie udział w dwóch szkoleniach. Planuje się 32 dla łącznie 160 osób, w grupach 

8-12 osobowych. Szkolenia realizowane będą w okresie od stycznia do maja 2015 roku. 

 

 

 

 

 

III Wybór Jednostek przyjmujących na staż 

 

§ 7 

 

Przed rozpoczęciem staży zostaną opracowane w porozumieniu z pracodawcami programy 

stażowe, zróżnicowane ze względu na kierunek studiów, rodzaj pracodawcy oraz 

stanowisko na jakie zostanie przyjęty student w ramach umowy stażowej. Ponadto 

programy będą zawierać m.in. czas trwania stażu, obowiązki studenta, określenie 

kompetencji jakie student powinien nabyć w kontekście efektów kształcenia na danym 

kierunku, na którym studiuje.  
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1. Organizator staży ogłasza konkurs na wybór Jednostek przyjmujących na staż. 

2. Podmiot zainteresowany udziałem w programie stażowym dostarcza do asystenta ds. 

realizacji staży podpisany formularz ofertowy, który dostępny jest na stronie 

www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce Studenci/Staże oraz na stronie 

www.staze.prawo.uni.wroc.pl. 

3. W wyborze Jednostki przyjmującej na staż pod uwagę brany jest okres funkcjonowania 

podmiotu na rynku (min. 2 lata) oraz oferowane korzyści (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne, zaangażowanie w realizacje zmian w programach kształcenia) 

jakie Stażysta/ka uzyska w ramach realizowanego stażu. Wyboru Jednostki przyjmującej 

na staż dokonuje Wydziałowa Komisja Stażowa. 

4. Wydziałowa Komisja Stażowa pisemnie akceptuje ofertę stażu. Informację  

o akceptacji oferty Jednostka przyjmująca otrzymuje za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

5. Jednostka przyjmująca na staż wyznacza Opiekuna/kę stażu i przekazuje jego dane 

kontaktowe do Biura projektu. Maksymalna liczba stażystów przypadająca na jednego 

opiekuna stażu nie powinna przekraczać 5 osób. 

 

 

 

 

IV Rekrutacja na staż, zajęcia szkoleniowo-warsztatowe i szkolenia zawodowe 

 

§ 8 

1. Rekrutacja na staż,  zajęcia szkoleniowo-warsztatowe i szkolenia zawodowe odbywa się na 

zasadach konkursu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w określonym terminie wymaganych 

dokumentów. 

3. Terminy naborów na staż i zajęcia szkoleniowo-warsztatowe umieszczane są na stronie 

www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce Studenci/Staże oraz na stronie 

www.staze.prawo.uni.wroc.pl. 

4. Uprawnionymi do udziału w konkursie są studenci, o których mowa w § 3 ust. 3, którzy 

zaliczyli okres rozliczeniowy poprzedzający dzień rozpoczęcia rekrutacji. 

5. Wybór studentów na staże, zajęcia szkoleniowo-warsztatowe i szkolenia zawodowe 

poprzedzony zostanie jednym procesem rekrutacji. Osoba ubiegająca się o staż 

automatycznie zostanie zakwalifikowana do spotkania z coachem personalnym, udziału w 

zajęciach szkoleniowo-warsztatowych i szkoleniach zawodowych.  

6. Studenci zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy, w 

którym wskazują 3 oferty stażów wybranych z listy Jednostek przyjmujących na staż, 

według własnych preferencji (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej).  

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz listem motywacyjnym zawierającym m.in. 

uzasadnieniem udziału w stażu, należy złożyć w Biurze projektu. 

7. Formularz zgłoszeniowy oraz oferty stażów dostępne są na stronie www.prawo.uni.wroc.pl 

w zakładce Studenci/Staże oraz na stronie projektu www.staze.prawo.uni.wroc.pl. 

8. Kryterium formalnym kwalifikującym zgłoszenie studenta/ki do dalszej oceny jest 

spełnienie wymogu określonego w ust. 4. 

9. W rekrutacji brane pod uwagę są następujące kryteria: 

1/ wyniki w nauce studenta/ki (średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów 

z dotychczasowego przebiegu studiów), 

2/ aktywność studenta/ki (udział w konferencjach, kołach naukowych, obozach 

naukowych etc.) wykazane w liście motywacyjnym, 
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3/ związek praktyki z profilem studiów, specjalizacją opisany w liście motywacyjnym, 

4/ uzasadnienie udziału w stażu i wyboru oferty stażu zawarte w liście motywacyjnym 

10. Oceny powyższych kryteriów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, posługując się 

Formularzem oceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

11. Lista z numerami albumów studentów, którzy zostali zakwalifikowani na staż i zajęcia 

szkoleniowo-warsztatowe oraz lista rezerwowa publikowane są na stronie 

www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce Studenci/Staże oraz na stronie 

www.staze.prawo.uni.wroc.pl. Listy studentów, o których mowa powyżej sporządzone są z 

zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

12. Biuro projektu przekazuje Jednostkom przyjmującym na staż formularze zgłoszeniowe 

studentów/ek, którzy zostali zakwalifikowani na staż. 

13. Jednostka przyjmująca na staż może przeprowadzić dalszy etap rekrutacji polegający na 

przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Jej wynik może skutkować nieprzyjęciem 

danego studenta na staż, pomimo zakwalifikowania go do danej Jednostki przez 

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. O wynikach rekrutacji studenci zostaną poinformowani 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

14. Po zatwierdzeniu listy stażystów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, Dziekan 

podejmuje decyzję o przyznaniu staży. 

15. W przypadku niezakwalifikowania się studenta/ki na żaden z 3 wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym staży, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna proponuje studentowi/ce staż w 

Jednostce dysponującej wolnymi stanowiskami za jej zgodą oraz wyznacza studentowi/ce 

termin na przyjęcie  bądź odrzucenie oferty stażu. 

16. Student/ka zakwalifikowany do odbycia stażu, ma obowiązek dostarczyć do Biura projektu 

kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego na 

czas odbywania stażu, oraz podać informację o numerze rachunku bankowego. 

17. Student/ka nie może odbywać stażu w Jednostce, w której: 

1/ jest właścicielem/ współwłaścicielem/ członkiem zarządu, 

2/ pozostaje w związku małżeńskim  z właścicielem/ współwłaścicielem/ członkiem 

zarządu, 

3/ łączy go stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

włącznie z właścicielem/ współwłaścicielem/ członkiem zarządu; 

4/ był lub jest związany stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną. 

18. W trakcie trwania Projektu student/ka może odbyć jeden staż. 

 

 

 

V Realizacja staży, zajęć szkoleniowo-warsztatowych i szkoleń zawodowych 

 

§ 9 

1. Staż odbywa się na podstawie Umowy trójstronnej ws. realizacji stażu, która określa 

szczegółowe obowiązki stron. Umowa trójstronna zawierana jest na czas określony. 

2. Stażysta/ka zobowiązany/a jest do: 

1/ przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

2/ spotkania z coachem personalnym, uczestnictwa w zajęciach szkoleniowo-

warsztatowych oraz szkoleniach zawodowych, 

3/ realizacji stażu zgodnie z Programem Stażu, 

4/ prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy z wykazem zrealizowanej liczby 

godzin i opisem wykonywanych zadań, zatwierdzania kart czasu pracy  

u Opiekuna/ki stażu i dostarczania ich do Biura projektu w terminie 5 dni 
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roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w celu wypłaty świadczenia 

pieniężnego (wzór karty czasu pracy stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu), 

5/ przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, 

6/ realizowania zadań powierzonych przez Opiekuna/kę stażu, 

7/ powiadomienia Biura projektu o wszelkich istotnych dla realizacji stażu 

zmianach, w szczególności w zakresie danych osobowych, statusie studenta, 

itp., nie później niż w dniu ich wystąpienia, 

8/ złożenia w Biurze projektu w terminie 10 dni od zakończenia stażu sprawozdania 

z realizacji stażu zaakceptowanego przez Opiekuna/kę stażu (wzór sprawozdania 

stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu). 

3. Organizator stażu ma prawo do kontroli realizacji stażu pod kątem zgodności Programem 

Stażu i zapisami Umowy stażowej. 

4. Po zakończeniu stażu pracodawca przekaże Kierownikowi Projektu szczegółowe 

informacje na temat oceny stażysty i przedstawi propozycje zmian w programie 

kształcenia, która w jego opinii przyczyny się do lepszego przygotowania studentów do 

wejścia na rynek pracy.  

5. Warunkiem wypłaty świadczenia pieniężnego jest dostępność środków na wyodrębnionym 

rachunku bankowym Projektu. 

6. Biuro projektu zobowiązuje się wydać Stażyście po zakończeniu stażu zaświadczenie 

potwierdzające zrealizowanie stażu. 

 

 

 

VI Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równości płci. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma 

Umowa trójstronna ws. realizacji stażu. 

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: 

1/ formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu, 

2/ wzór programu stażu stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu, 

3/ formularz zgłoszeniowy dla studentów stanowiący Załącznik Nr 3 do Regulaminu, 

4/ formularz oceny Studenta stanowiący Załącznik Nr 4 do Regulaminu, 

5/ wzór karty czasu pracy stanowiący Załącznik Nr 5 do Regulaminu, 

6/ wzór sprawozdania stażysty stanowiący Załącznik Nr 6 do Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 

Formularz ofertowy 

 

1. Podstawowe informacje o podmiocie 

(nazwa, adres siedziby, KRS, NIP, REGON, strona www, telefon, faks, adres e-

mail) 

 

 

2. Charakterystyka podmiotu 

(rok założenia, liczba oddziałów, liczba pracowników) 

 

 

3. Profil działalności 

(forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności) 

 

 

4. Nazwy stanowisk oferowanych studentom  

 

 

5. Liczba oferowanych miejsc stażowych 

 

 

6. Obszary merytoryczne, z którymi stażysta/ka ma szanse się zapoznać podczas     

    odbywania stażu na danym stanowisku. Wiedza, umiejętności i kompetencje   

    społeczne, które stażysta/ka może uzyskać. 

 

 

7. Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych wraz z danymi kontaktowymi 

(numer telefonu, adres e-mail) 

 

 

8. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania Umowy trójstronnej 

 

 

9. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Jednostki przyjmującej na staż 

 

 

 

 

10. Akceptacja Wydziałowej Komisji Stażowej 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

 

 
Program Stażu 

 

  

1. Podmiot oferujący staż 

 

 

2. Miejsce realizacji stażu 

 

 

3. Nazwa stanowiska stażysty/ki 

 

 

4. Proponowany termin realizacji stażu  

 

 

5. Zakres zadań stażysty/ki 

 

6.Kompetencje, jakie student może nabyć w wyniku realizacji stażu 

 

 

 

7. Wymagania wobec stażystów 

Preferowany 

kierunek 

studiów 

 

 

Znajomość 

języków 

obcych 

 

 

Oczekiwane 

kompetencje 

 

Inne 

 

 

8. Dodatkowe informacje 

 

 

9. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Jednostki przyjmującej na staż 
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Załącznik Nr 3 
do Regulaminu 

 
 

Formularz zgłoszeniowy dla studentów 

 

 

1. Dane osobowe studenta/ki 

Nazwisko i imiona: 

Data i miejsce urodzenia: 

Imię ojca i matki: 

PESEL: 

Numer albumu: 

2. Adres stałego zameldowania 

Miejscowość i kod pocztowy: 

Ulica i nr: 

Województwo: 

3. Adres do korespondencji 

Miejscowość i kod pocztowy: 

Ulica i nr: 

Województwo: 

Nr telefonu: 

e-mail: 

4. Dowód tożsamości (rodzaj, seria i numer)  

 Dowód osobisty:  
 Paszport:  

5. Rachunek bankowy*  

 

6. Kierunek studiów 

 Prawo 

 Administracja 

7. Rok studiów  

  V rok studiów stacjonarnych prawa 

  V rok studiów wieczorowych prawa 

  III rok 1 stopnia studiów stacjonarnych administracji 

  III rok 1 stopnia studiów niestacjonarnych administracji 

  II rok 2 stopnia studiów stacjonarnych administracji 

  II rok 2 stopnia studiów niestacjonarnych administracji 

8. Średnia arytmetyczna ocen z dotychczasowego przebiegu studiów 

 

 

9. Znajomość języków obcych 

 

 

10. Preferowane jednostki odbywania stażu, w kolejności od najbardziej 

do najmniej preferowanej, (nazwa firmy/organizacji) 

1.  

2.  

3.  
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*  w przypadku pobierania jakiegokolwiek stypendium z UWr proszę podać to samo konto 

 

 

Załącznik: 

 

List motywacyjny z uzasadnieniem udziału w stażu i wskazaniem oczekiwanych rezultatów, jakie 

przyniesie staż (max. 2 strony A4  

w formacie PDF, czcionka 12 Arial). 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). 

Poświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że znane są mi postanowienia Regulaminu staży studenckich w ramach projektu 

„Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku 

pracy”. 
 

 

 

……………………………………………. 

                   Podpis Studenta/ki 
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Załącznik Nr 4 
do Regulaminu 

 

 

Formularz oceny Studenta 

 

Nazwisko i imię Studenta/ki: 

 

Formularz oceny * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

 

 
* ocena na podstawie formularza zgłoszeniowego i listu motywacyjnego studenta/ki, zgodnie z kryteriami 
opisanymi w § 8 pkt 8 Regulaminu, wraz z uzasadnieniem oceny 



 

 
 

 

 

 

    

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik Nr 5 
do Regulaminu 

 

 

 

 

KARTA CZASU PRACY STAŻYSTY/KI 

 

Imię i nazwisko Stażysty/ki: …………………………………………………………………. 

Okres realizacji stażu: od .................. do .................. 

Nazwa Jednostki przyjmującej na staż: ……………………………………………………………………………………. 

Stanowisko: …………………………………………………………………. 

 

Budżet na rok ……………, Suma kontrolna wniosku o dofinansowanie: …………………………………………. 

Zadanie …………, kategoria ………… 

 

Miesiąc: …………, Rok: ………… 

 

Dzień Ilość godzin Krótki opis wykonywanych zajęć 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

Suma 

godzin 
 

 

 

 

 

 

Wg kalkulacji:………………….. godzin x 13,75 PLN netto =………………………. 

Nr ROR  _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

 

 

 

 

………………………………………………     ……………………………………………… 
data i podpis Stażysty/ki     data, pieczątka i podpis Opiekuna/ki staży 
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Załącznik Nr 6 

do Regulaminu 

 
SRAWOZDANIE STAŻYSTY 

 

z odbycia stażu 

w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do 

sukcesu na rynku pracy 

 
Imię i nazwisko Stażysty: …………………………………………………………………. 

Okres realizacji stażu: od .................. do .................. 

Nazwa i adres Jednostki przyjmującej na staż: ……………………………………………………………………………………. 

Stanowisko: …………………………………………………………………. 

 

Sprawozdanie: 

Omówienie realizacji stażu: opis wykonywanych obowiązków, zdobytej wiedzy w zakresie funkcjonowania 

Jednostki oraz zdobytego doświadczenia zawodowego; ocena przydatności stażu. 

Maksymalnie 2 strony A4, czcionka Verdana 10, interlinia 1,5 wiersza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………… 
podpis Stażysty/ki       podpis Opiekuna/ki staży 

 
 
 
 
 

          

 


