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RAMOWY PROGRAM STAŻU
Staż na start. Program wsparcia studentów Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ochrona środowiska i biomonitoring
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student ma wiedzę o strukturze organizacyjnej i realiach funkcjonowania firmy lub instytucji
publicznej.
2. Student poznaje wybrane aspekty działalności wybranej firmy lub instytucji w zakresie
zgodnym z kierunkiem studiów.
Umiejętności
1. Student potrafi wykorzystać wiedzę akademicką w realizacji określonych zadań w danej
instytucji lub przedsiębiorstwie.
2. Student zdobywa praktyczną znajomość zagadnień związanych z wybranym kierunkiem
studiów.
3. Student rozwija wybrane umiejętności np.: analityczne, organizacyjne, rozwiązywania
problemów, samodzielnego dokształcania się, nawiązywania kontaktów, wykonywania pracy
zgodnie z harmonogramem.
Postawy/kompetencje
1.
2.
3.
4.

Student ma poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.
Student przejawia dbałość o standardy etyczne.
Student nawiązuje kontakty zawodowe.
Student świadomie kształtuje swoją karierę zawodową.

Szczegółowy program stażu
1. W przypadku urzędów administracyjnych: scharakteryzowanie obowiązków i uprawnień
danej jednostki w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, omówienie wydawanych
decyzji, postanowień i pozwoleń odnoszących się do aspektów środowiskowych, objaśnienie
uchwalonych dokumentów strategicznych, analiza stanu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i jego znaczenia dla realizacji działań związanych z
ochroną środowiska i ochroną przyrody, analizę opracowań dotyczących inwentaryzacji i
waloryzacji przyrodniczej terenu, na którym działa dana jednostka.
2. W przypadku organizacji lub instytucji działających na rzecz ochrony środowiska i ochrony
przyrody: scharakteryzowanie zakresu działania i obszaru objętego działaniem danej
organizacji lub instytucji, wyjaśnienie metod i sposobów działalności na rzecz ochrony
środowiska i ochrony przyrody, omówienie metod pozyskiwania środków finansowych na
realizację zadań statutowych w oparciu o różnego rodzaju krajowe i zagraniczne źródła
finansowania, przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych.
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3. W przypadku obiektów komunalnych takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów
czy kompostowni: omówienie sposobu działalności danego obiektu, opisanie technologii
zastosowanej w danym obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem roli środowiskochronnej,
analiza problemów związanych z działalnością danego obiektu i zaproponowanie sposobów
ich rozwiązania.
4. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych: scharakteryzowanie profilu
działalności z uwzględnieniem jego wpływu na poszczególne komponenty środowiska,
omówienie technologii produkcji lub sposobu organizacji usług w danym przedsiębiorstwie,
analiza otrzymanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska i sposobów realizacji przepisów
prawnych związanych z ochroną środowiska w działalności usługowej lub produkcyjnej,
zaproponowanie
ograniczenia
negatywnych
skutków
funkcjonowania
danego
przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym.

Biuro projektu „Staż na start”
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź
42 665 53 39, staznastart@uni.lodz.pl

