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Szanowni Państwo! 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pozyskał dofinansowanie na realizację projektu 

Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa 

do udziału w projekcie w roli pracodawcy dla naszych studentów na okres realizacji staży 

finansowanych ze środków unijnych. 

Nasza inicjatywa ma na celu podniesienie kompetencji studentów Wydziału Technologii 

Drewna na kierunku Technologia Drewna. Projekt jest zaplanowany na dwa lata. Na staże zawodowe 

będziemy wysyłać studentów ostatnich semestrów studiów inżynierskich i magisterskich, którzy 

w niedługiej perspektywie czasowej wejdą na rynek pracy.  

W oparciu o nasze doświadczenia, chcemy długofalowo zwiększyć szanse studentów 

na podjęcie zatrudnienia w zawodach związanych z kierunkami studiów. Dlatego kładziemy nacisk 

na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, proponujemy 

studentom udział w odpłatnych stażach zawodowych. 

Państwo, jako potencjalni Pracodawcy dla naszych absolwentów, są kluczowym odbiorcą 

efektów podjętej przez nas inicjatywy. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z zasadami realizacji 

staży, zaprezentowanymi na kolejnych stronach. 

 

Z poważaniem 
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INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Projekt Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Jego wdrażanie nadzoruje 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Przez dwa lata w projekcie będzie mogło uczestniczyć 84 studentów studiów stacjonarnych 

z kierunku Technologia Drewna na Wydziale Technologii Drewna, w tym: 

W STAŻACH KRAJOWYCH: 

 40 studentów studiów inżynierskich (V i VI semestr), 

 44 studentów studiów magisterskich (II i III semestr). 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych oraz społecznych 

studentów. Przyczyni się on do osiągnięcia celu szczegółowego POWER w brzmieniu: Podniesienie 

kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Dzięki realizacji staży, których program będzie ściśle 

związany z danym kierunkiem studiów i efektami kształcenia na tym kierunku, nasi studenci zdobędą 

wyjątkową szansę zdobycia bezcennego doświadczenia zawodowego. 

ROLA PRACODAWCY W PROJEKCIE:  

Rola pracodawcy, jako odbiorcy efektów realizowanego na uczelni programu stażowego, 

jest kluczowa. Na trójstronnej współpracy, potwierdzonej umową, skorzystają wszystkie strony: 

 STUDENT zdobędzie cenne umiejętności, nauczy się stosować w praktyce nabytą wiedzę 

zawodową, a także rozwinie kompetencje społeczne. W dłuższej perspektywie, udział w projekcie 

znacząco zwiększa szanse na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu studiów.  

 UCZELNIA uzupełni przekazywane treści programowe o praktyczne aspekty i pozyska bezcenne 

doświadczenie płynące ze współpracy z firmami i pracodawcami. 

 PRACODAWCA ma wpływ na dostosowanie programu studiów do swoich potrzeb 

kompetencyjnych. Nieodpłatnie pozyska zmotywowanego stażystę, a być może po zakończeniu 
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stażu – kompetentnego pracownika. Dodatkowo Pracodawca zapewni Studentowi możliwość 

zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, czym wzmocni swój wizerunek 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

CO FINANSUJEMY: 

Dofinansowanie, które pozyskaliśmy na realizację projektu, przeznaczamy na: 

1. Opłacenie stypendiów stażowych dla studentów: 

 Staże 360 godzinne (3 miesiące) dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich. 

Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu stypendium stażowego, wyniesie 4 302,00 zł brutto1/360 

godzinny staż, a więc 11,95 zł brutto2 za godzinę stażu. 

2. Zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas odbywania stażu. 

3. Zapewnienie możliwości refundacji kosztów podróży i/lub zakwaterowania3. 

 

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCY: 

Pracodawca, chcący przyjąć na staż studenta powinien przed stażem: 

- zgłosić ofertę stażu do Pełnomocnika ds. staży (Formularz zgłoszenia stażu stanowi załącznik 

nr 9 do Regulaminu), 

- po zatwierdzeniu oferty przygotować Program stażu (powiązany z kierunkiem studiów i efektami 

kształcenia na tym kierunku) i zapewnić odpowiednie miejsce w siedzibie firmy, 

- wyznaczyć Opiekuna Stażysty, który będzie się nim opiekował podczas stażu. 

 Natomiast w trakcie realizacji stażu Pracodawca powinien: 

 - zatwierdzić listy obecności stażysty, 

- wypełnić i poświadczyć sprawozdanie z realizacji stażu, 

- po zakończeniu wydać zaświadczenia dla studenta potwierdzające zrealizowany staż. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu, na której umieściliśmy 

komplet dokumentów oraz wskazówki odnośnie do ich wypełniania. 

 

 

 

                                                 
1 Ze stypendium stażowego nie jest potrącany podatek. Kwota brutto zawiera również składki ZUS opłacane przez uczelnię.  
2 Jw. 
3 Dokładny opis warunków realizacji wsparcia towarzyszącego znajduje się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych 
stażach zawodowych. 
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KTO JEST OBJĘTY PROJEKTEM? 

1. Studenci stacjonarnych studiów inżynierskich (semestr V i VI) na kierunku Technologia Drewna. 

2. Studenci stacjonarnych studiów magisterskich (semestr II i III) na kierunku Technologia Drewna. 

KONTAKT: 

 w sprawach dotyczących zgłaszania staży zawodowych i ustalania programu stażu: 

PEŁNOMOCNIK DS. STAŻY DLA KIERUNKU TECHNOLOGIA DREWNA: 

dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw. 

Tel.: 0-61 848-74-85 

Mail: akrauss@up.poznan.pl 

 

mgr inż. Izabela Siemińska 

Tel.: 0-61 848-71-02 

Mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl 

 w sprawach wypłaty stypendium, dostarczania dokumentacji i innych dokumentów administracyjnych: 

BIURO PROJEKTU: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 

I piętro, pokój 171. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

Kierownik projektu: 

Agnieszka Młyńska 

Tel.: 0-61 846 62 76 

Mail: staze.wl.wtd@up.poznan.pl 

Samodzielny referent: 

Izabela Seliga 

Tel: 0-61 846 61 56 

Mail: staze.wl.wtd@up.poznan.pl 
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