Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (POWER) ma na celu

realizację wysokiej jakości programów stażowych. Uniwersytet Łódzki uzyskał
dofinansowanie dla projektu Biura Karier wysokości

niemal 4 mln zł

na realizację 446 płatnych staży dla studentów.

Wsparciem objęci zostaną studenci 7 Wydziałów:

Wydział
FilozoficznoHistoryczny
historia,
wojskoznawstwo

Wydział EkonomicznoSocjologiczny
praca socjalna,
polityka społeczna,
informatyka i ekonometria,
analityka gospodarcza,
inwestycje i nieruchomości

Wydział Biologii
i Ochrony
Środowiska
biologia,
genetyka,
ochrona środowiska,
biomonitoring,
biotechnologia,
mikrobiologia

Wydział Chemii
chemia kosmetyczna

Wydział
Matematyki
i Informatyki
analiza danych

Wydział Studiów
Międzynarodowych
i Politologicznych
stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk
Geograficznych
gospodarka
przestrzenna,
geomonitoring,
geografia

360
godzin stażowych
dla każdego z

446
studentów

maksymalnie
16 tygodni
trwania stażu

minimalnie
20 godzin
w tygodniu

kwota dla stażysty:
18,50 zł/godzina
kwota dla opiekuna stażu:
1 015 zł brutto/stażysta

Projekt Staż na start będzie realizowany od: 1 października 2017 do
30 września 2019.

PO STRONIE UNIWERSYTETU
•

finansowanie wysokiej jakości staży

•

zaproponowanie wysokiej jakości program stażu i przykładowych
zadań stażowych

•

rekrutacja uczestników projektu oraz stażystów

•

przygotowanie studentów do rekrutacji (spotkanie z doradcą,
konsultacja CV)

•

podpisanie umowy trójstronnej między uczelnią, firmą i stażystą

•

prowadzenie dokumentacji projektu

•

stały monitoring jakości realizowanego stażu

•

ewaluacja stażu (ankieta oceny stażu dla stażysty, opiekuna, firmy)

•

obsługa administracyjna projektu

•

zapewnienie badań lekarskich oraz ubezpieczenia dla stażysty

PO STRONIE PRACODAWCY
•

przygotowanie oferty stażu w oparciu o wysokiej jakości
program stażu zaproponowany z uczelni

•

udział w procesie rekrutacyjnym stażystów (selekcja CV)

•

przygotowanie stanowiska pracy i zapoznanie stażysty ze
strukturą firmy

•

dbanie o wysoką jakość stażu

•

koordynowanie pracy stażysty

•

przeszkolenie BHP

•

uzupełnianie dokumentacji stażowej oraz dokumentacji projektu

•

wydanie przygotowanego zaświadczenia o odbyciu stażu

KROK PO KROKU
•

zgłoszenie firm do projektu wraz z ofertą stażu dla konkretnych
kierunków na podstawie zaproponowanych programów
stażowych

•

rekrutacja studentów do projektu

•

wybór stażystów

•

podpisanie umowy trójstronnej

•

realizacja stażu

•

prowadzenie i rozliczanie dokumentacji stażowej

•

ewaluacja stażu

ZGŁOSZENIA
Więcej informacji oraz dokumenty projektowe dostępne będą na
stronie Biura Karier po 1.10.2017 r.

KONTAKT
Maria Nowicka
Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami
maria.nowicka@uni.lodz.pl
42 665 53 39
ul. Lumumby 14

