Ogłoszenie o REKRUTACJI (2017) na płatne staże zawodowe krajowe
w ramach Projektu pt. „Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów
– energetyków i elektryków”, nr umowy UDA - POWR.03.01.00-00-S074/15.
Dla studentów na 3 roku studiów I stopnia międzywydziałowego kierunku Energetyka (Wydz.
Mech. i WIEiK) i kierunku Elektrotechnika na WIEiK Politechniki Krakowskiej.
Zespół Zarządzający projektem, zaprasza studentów/ki 3 roku studiów stacjonarnych I
stopnia na kierunku Elektrotechnika i Energetyka do składania wniosków o udział w projekcie
i dofinansowanie stażu zawodowego. W wyniku rekrutacji dofinansowanie na staże
zawodowe wakacyjne, krajowe otrzyma 70 studentów/tek trzeciego roku studiów I stopnia:
Podział miejsc stażowych w 1 edycji rekrutacji – kwiecień 2017
Rok studiów
Czas trwania stażu zawodowego 3 miesiące
Studenci trzeciego roku
Wydz. Mechaniczny
35 osób
studiów I stopnia na M/W
kierunku Energetyka
WIEiK
13 osób
Studenci trzeciego roku
studiów I stopnia na
WIEiK
22 osoby
kierunku Elektrotechnika
STAŻE ZAWODOWE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRYWATNYCH
LUB PAŃSTWOWYCH, JEDNOSTKACH NAUKOWYCH I NA UCZELNIACH

KRYTERIA REKRUTACJI
1. Średnia ocen (z 4 i 5 semestru studiów; maksymalnie 5 punktów
2. Preferencje dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 2 pkt.
Z uwagi na małą ilość kobiet na kierunkach Energetyka i Elektrotechnika
obowiązuje osobna lista rankingowa dla kobiet.
Termin składania wniosków wraz z załącznikami:
05 kwietnia 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. oraz od 19.04.2017 do 24.04.2017 r.
Miejsce składania wniosków:
Wydział Mech PK - Czyżyny, pokój 219, 2 piętro, w godzinach uzgodnionych z dr
inż. Damianem Muniakiem.
Budynek WIEiK PK, pokój 108 C lub 109B, I piętro, w godz. 12.00 do 14.00
Dokumenty (wzory w dalszej części informacji), które należy złożyć w ww.
terminie:
1.
2.
3.
4.
5.

Wniosek o udział w projekcie i dofinansowanie na stażu.
Oświadczenie o kwalifikowalności.
Zaświadczenie o średniej ocen za 4 i 5 semestr studiów.
Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów.

Komisja rekrutacyjna w składzie 3 osób:
 dr inż. Ireneusz Chrabąszcz, Kierownik Projektu - Przewodniczący
 dr inż. Damian Muniak – członek komisji – tylko dla student. na W. Mech.
 dr inż. Janusz Petryna – członek komisji – tylko dla student. na WIEiK
 mgr inż. Marek Popczyk – sekretarz komisji.
rozpatrzy złożone wnioski i ogłosi listy rankingowe Kandydatów/tek,
w tygodniu od 25 do 28 kwietnia 2017 r.
Informacja o zakwalifikowaniu na udział w stażu zostanie przesłana
na indywidualne konta pocztowe Kandydatów/tek. Na stronach
internetowych wydziałów zostaną opublikowane listy rankingowe.
Informacje uzupełniające:
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROJEKTU OBEJMUJE
1. Stypendium stażowe w wysokości 2152,47 brutto miesięcznie (120 h pracy w miesiącu)
wypłacane stażyście po zaliczeniu każdego miesiąca stażu (wysokość stypendium może ulec
zmianie z uwagi na możliwość zmiany średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanej
co miesiąc przez GUS.
2. Koszt zakwaterowania podczas stażu: do 1500,00 zł/ miesiąc
WAŻNE: Koszty zakwaterowania stażysty podczas stażu zawodowego muszą być udokumentowane
fakturą, rachunkiem albo umową najmu wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (potwierdzenie
przelewu). Na podstawie tych dokument. będzie rozlicz. staż zawodowy przez Biuro Projektu na PK.
W przypadku staży zawodowych koszt zakwaterowania i koszt dojazdu dotyczy sytuacji, gdy miejsce
stażu zawodowego znajduje się co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania stażysty.
3. Ubezpieczenie NNW stażystów: do 100 zł za okres stażu,
4. Koszty materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji stażu (ubiór ochronny).:
do 250 zł - do wykorzystania przez 1 stażystę w ciągu 3 miesięcy podczas stażu zawodowego.
5. Podróż na miejsce stażu zawodowego: do 250,00 zł za bilet w obie strony (jednokrotnie).
WAŻNE: koszty pozycja 5 – należy zachować bilety na środek komunikacji (pociąg 2 klasa lub
autobus).

Poniżej wzory dokumentów
do wypełnienia i złożenia przy staraniu o staż.
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE i DOFINANSOWANIE STAŻU
w ramach Projektu "„ Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów –
energetyków i elektryków””, nr UDA-POWR.03.01.00-00-S074/15
Załącznik 1 do regulaminu uczestnictwa w projekcie
Dane osobowe Wnioskodawcy:

1.



Imię i nazwisko ………………………………….

 nr telefonu: ………………………..



PESEL ………………………………………………..

 e-mail …………………………………



Adres zamieszkania ……………………………..

…………………………………………………………….



nr albumu



Rok studiów ………………………………….

…….……………………………
 Kierunek studiów …………………………………
 Stopień studiów - …..pierwszy…….

2. Opis planowanego stażu:



miejsce Stażu (nazwa przedsiębiorstwa lub instytucji):*
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….



termin stażu: od 03.07.2017 do 30.09.2017 czyli łącznie 3 miesiące



miejsce stażu: miejscowość:* ……………………………………………………..



odległość od miejsca zam.* ……………………………………………….. km

3. Osiągnięcia Wnioskodawcy (zgodnie z kryteriami rekrutacji)

Średnia za semestr 4-ty……………………………..
Średnia za semestr 5-ty………………………………
Niepełnosprawność, (rodzaj, stopień)1………………………………………………..

Data: .........……………………

………………………………………………
Czytelny podpis Wnioskodawcy

1

*wypełnia Biuro Projektu, wypełnić jeśli dotyczy

Kwalifikacja na staż
Wypełnia Biuro Projektu:
Kandydat zakwalifikowany :

tak/nie

Łączna liczba punktów rekrutacyjnych: ……………….

Sporządził:

Data …………………..
Zatwierdził:

……………………….

……………………………

„ Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków”,
nr UDA-POWR.03.01.00-00-S074/15
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika

Oświadczam, że…………………………………………………………….……… (imię i nazwisko)
jestem studentem 3 roku studiów I stopnia na kierunku
……………………………………….. na WM*, WIEiK* Politechniki Krakowskiej.

Kraków, dnia……………………………………

.........…………………………………………….
Czytelny podpis

*zakreślić właściwe

„ Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków”,
nr UDA-POWR.03.01.00-00-S074/15
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

ZAŚWIADCZENIE O ŚREDNIEJ OCEN
………………………………………………………………….
Imię i nazwisko studenta
…………………………………………………………………………………..
Kierunek, stopień i rok studiów
……………………………..
nr indeksu

Zaświadcza się, że Pani/Pan1
…………………………………………………………………………………… studentka/student
studiów I stopnia na WM/WIEiK1 o nr alb. …………………………………..
na kierunku ………………………………………………….
Na semestrze 4 roku akad. 2015/2016 uzyskała/uzyskał średnią ocen
…………………………..
Na semestrze 5 roku akad. 2016/2017 uzyskała/uzyskał średnią ocen
……………………………
Dług kredytowy studenta/ki wynosi: ………………………..

Kraków, dnia…………………………………
…………………………………………………………….
Podpis i pieczęć Pracownika Dziek.
1

zakreślić właściwe

„ Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków”,
nr umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S074/15
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

„ Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków”,
nr UDA-POWR.03.01.00-00-S074/15
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

Oświadczenie o posiadanej niepełnosprawności
Oświadczam, że posiadam orzeczenie o niepełnosprawności nr
………………………….. z dnia ……………………………, wydane przez
………………………………………………………….
W związku z czym wnioskuję o przyznanie mi dodatkowych 2 punktów w
procesie rekrutacji.

Kraków, dnia……………………………………

…………………………………………………………….
Czytelny podpis

„ Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków”,
nr umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S074/15
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

Oświadczenie
o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów

Wyrażam zgodę na monitorowanie mojej sytuacji zawodowej po ukończeniu
studiów w okresie min. dwóch lat oraz zobowiązuje się do odpowiadania w tym
okresie na pytania i ankiety przesyłane mi przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i
Komputerowej PK, drogą mailową, na adres: ………………………….......1

Kraków, dnia……………………………………

…………………………………………………………….
Czytelny podpis

1

Należy wpisać adres poczty elektronicznej, na który WIEiK będzie przesyłał pytania i ankiety dot. kariery
zawodowej.

