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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU  
W PŁATNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH 

organizowanych u potencjalnych Pracodawców w ramach  
Projektu pt. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów  

Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1  

Definicje i pojęcia ogólne 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

 Projekt – projekt pod tytułem Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów  
Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu o numerze 
POWR.03.01.00-00-S232/15, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  
w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy nr UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 zawartej  
z Instytucją Pośredniczącą w dniu 15.07.2016 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Biuro Projektu – jednostka zajmująca się obsługą administracyjną Projektu w ramach Sekcji  
ds. Funduszy Strukturalnych, pokój 171, budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
przy ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,   

 UE – Unia Europejska, 

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

 PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

 Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 
Warszawa, 

 Organizator stażu / Uczelnia – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska 
Polskiego 28, 60-637 Poznań, 

 Student / Studentka – Student/ka studiów stacjonarnych jednego z niżej wymienionych kierunków 
Wydziału Leśnego lub Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: 
- Leśnictwo V, VI, VII semestr studiów inżynierskich lub II, III semestr studiów magisterskich, 
-Technologia Drewna V, VI, VII semestr studiów inżynierskich lub II, III semestr studiów magisterskich, 

 Kandydat / Kandydatka – Student/ka ubiegający/a się o możliwość odbycia stażu, 

 Uczestnik / Uczestniczka – Student/ka, który/a podpisał/a umowę stażową, 

 Stażysta / Stażystka – Student/ka jednego z 2 kierunków (Leśnictwo, Technologia Drewna)  
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, odbywający/a staż w ramach niniejszego Projektu, 

 Staż – odpłatna forma praktycznego zdobycia wiedzy, polegająca na zdobywaniu wiedzy, sprawdzaniu 
i doskonaleniu zawodowych umiejętności praktycznych w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku 
pracy z Pracodawcą, organizowana w ramach realizowanego Projektu dla Studentów/ek 2 kierunków 
(Leśnictwo, Technologia Drewna) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

 Realizator stażu / Pracodawca - instytucja lub przedsiębiorstwo przyjmujące Studenta/kę na staż, 
o profilu bezpośrednio związanym z kierunkiem odbywanych studiów, 

 Opiekun stażu – osoba wyznaczona przez Pracodawcę do opieki merytorycznej nad Stażystą/ką 
i sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem stażu, 

 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie, a więc udziału 
w płatnych stażach zawodowych wraz z załącznikami 1 – 11, obowiązujący od dnia wprowadzenia 
w życie, 

 Umowa (o organizację stażu) – oznacza trójstronną umowę o organizację stażu, zawartą między 
Uczelnią/Organizatorem stażu, Realizatorem stażu/Pracodawcą a Stażystą/ką. 
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§2 

Podstawa realizacji staży w ramach Projektu 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do Projektu oraz uczestnictwa w płatnych stażach 

zawodowych organizowanych w ramach Projektu. 
2. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, na podstawie umowy 

nr UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 zawartej dnia 15 lipca 2016 r. z Narodowym Centrum Badań  
i Rozwoju, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju PO WER. 

3. Celem Projektu jest wzrost kompetencji zawodowych oraz społecznych Studentów/ek Wydziału Leśnego  
i Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu poprzez uruchomienie 
wysokiej jakości programu stażowego umożliwiającego zdobycie praktycznego doświadczenia 
zawodowego. Ponadto celem jest także pogłębienie współpracy Uczelni z Pracodawcami w zakresie 
wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia, nabycie przez Studentów/ki praktycznych umiejętności 
i rozwój ich kompetencji zawodowych do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność 
jest pokrewna do kierunku studiów realizowanych przez Studentów/tki na Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu.  

4. Staże realizowane są zgodnie z Zaleceniami Rady z dn. 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży 
nr 2014/C 88/01. 

 
§3 

Cel i założenia stażu 
1. Celem stażu jest rozwój kompetencji zawodowych oraz zdobycie przez Studentów/ki biorących/e udział 

w Projekcie doświadczenia zawodowego, ściśle związanego z kierunkiem i programem studiów (zgodnego 
z efektami kształcenia na danym kierunku). 

2. Projekt zakłada organizację co najmniej 330 staży w okresie między 01 września 2016 r. a 31 sierpnia 2018 r. 
dla Uczestników/czek Projektu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

3. Do rozpoczęcia stażu i do otrzymania stypendium kwalifikowani/e są Uczestnicy/czki Projektu, którzy/e 
jednocześnie:  
a. zostali/ły zakwalifikowani/e w drodze rekrutacji do wzięcia udziału w stażu zawodowym, 
b. złożyli/ły kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty, o których mowa w §7 pkt. 1b  

oraz dostarczyli/ły podpisaną trójstronną umowę stażową przed rozpoczęciem stażu. 
4. Każdy/a Student/ka (zakwalifikowany/a do odbycia stażu) może skorzystać z płatnego stażu zawodowego 

u Pracodawcy w wymiarze co najmniej 360 godzin zegarowych. 
 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§4 
Grupa docelowa projektu 

1. Projekt skierowany jest do łącznie co najmniej 330 Studentów/ek I stopnia (studia inżynierskie) i II stopnia 

(studia magisterskie) studiów stacjonarnych z kierunków Leśnictwo i Technologia Drewna na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Poznaniu:  

 Kierunek: Leśnictwo – ok. 100 Studentów/ek V, VI, VII semestru studiów inżynierskich oraz ok. 
146 Studentów/ek II, III semestru studiów magisterskich (nie mniej niż 30% Studentów/ek na danym 
roku), 

 Kierunek: Technologia Drewna –  ok. 40 Studentów/ek V, VI, VII semestru studiów inżynierskich  oraz 
ok. 44 Studentów/ek II, III semestru studiów magisterskich (nie mniej niż 30% Studentów/ek na danym 
roku), 

2. Liczba Uczestników/czek staży zawodowych jest ograniczona.  
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§5 
Rekrutacja Uczestników/czek Projektu 

 

1. O wyborze Kandydatów/ek decydują następujące kryteria:  

I. kwalifikujące (0/1): 

a) Status Studenta/ki studiów stacjonarnych na roczniku i stopniu objętym Projektem (zgodnie z opisem 

zamieszczonym w § 4 pkt. 1), 

b) Deklaracja dyspozycyjności w pełnym zaplanowanym zakresie stażu, 

c) Pozytywny wynik testu językowego na poziomie B2 (dotyczy wyłącznie Studentów/ek, którzy/e będą 

się starać o udział w stażach zagranicznych), 

II. punktowe (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 90 pkt): 

a) wyniki w nauce (decyduje średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru) – maksymalna liczba 

punktów – 50, 

b) dodatkowa, udokumentowana działalność na rzecz Uczelni i/lub Wydziału – m.in. w Studenckich 

Kołach Naukowych i/lub projektach naukowych, samorządzie, etc. – maksymalna liczba punktów – 30, 

c) deklarowany brak doświadczenia zawodowego innego niż obowiązkowa praktyka na studiach – liczba 

punktów – 10; 

III. dodatkowe (+10 pkt/-10 pkt): 

a) posiadane orzeczenie o niepełnosprawności – dodatkowo plus 10 punktów, 

b) uczestnictwo w stażu finansowanym w ramach POKL i/lub POWER – minus 10 punktów (celem 

zwiększenia szans Studentów/ek nie korzystających dotychczas ze wsparcia finansowanego z EFS). 

2. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału 

w Projekcie. Osoby, które nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, trafią na listę rezerwową i będą 

zapraszane do udziału w Projekcie w razie zwolnienia się miejsc.  

 

§ 6 

Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja Uczestników/czek zostanie uruchomiona od momentu oficjalnego ogłoszenia na stronie 

internetowej Projektu (bądź na stronie internetowej Wydziału objętego Projektem – w sytuacji  

gdy z jakichkolwiek przyczyn strona internetowa Projektu nie działa). Planowanych jest kilka terminów 

rekrutacji podstawowej dla kierunków: Leśnictwo oraz Technologia Drewna: październik/listopad 2016 r., 

luty/marzec 2017 r., wrzesień/październik 2017 r., luty/marzec 2018 r. 

W przypadku dużego zainteresowania Projektem Kierownik Projektu zastrzega sobie możliwość 

wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc, zostanie 

utworzona lista rezerwowa Kandydatów/ek do udziału w Projekcie.  

2. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, rotacji wśród Kandydatów/ek bądź z innego 

uzasadnionego powodu, w każdym semestrze może zostać uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.  

3. W celu uzyskania informacji nt. szczegółowego harmonogramu rekrutacji należy na bieżąco śledzić stronę 

internetową Projektu.  

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

a) zamieszczenie informacji o rozpoczęciu rekrutacji i przyjętych kryteriach na stronie internetowej 

Projektu (bądź na stronie internetowej Wydziału objętego Projektem – w sytuacji gdy z jakichkolwiek 

przyczyn strona internetowa Projektu nie działa),  

b) wypełnienie przez Kandydata/tkę formularza zgłoszeniowego (online lub w wersji papierowej), 
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c) weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych przez Zespół Projektowy, 

d) ustalenie listy osób zakwalifikowanych i listy osób rezerwowych oraz zamieszczenie informacji  

na stronie Projektu (bądź na stronie internetowej Wydziału objętego Projektem – w sytuacji  

gdy z jakichkolwiek przyczyn strona internetowa Projektu nie działa),  

e) podpisanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie dokumentów, o których mowa w §7 

pkt. 1b. 

5. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do udziału w Projekcie. 

6. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą uwzględniane. 

 

III. ZASADY UDZIAŁU W STAŻU 
 

§7 
Wybór kandydatów 

Aby ubiegać się o staż, należy spełnić następujące warunki: 

STAŻYŚCI/TKI:  

1. Kandydat/ka powinien/powinna: 

a. być Studentem/ką studiów stacjonarnych Wydziału Leśnego lub Wydziału Technologii Drewna  
na jednym z kierunków: 

- Leśnictwo: V, VI, VII semestr studiów inżynierskich lub II, III semestr studiów magisterskich, 
-Technologia Drewna: V, VI, VII semestr studiów inżynierskich lub II, III semestr studiów magisterskich, 

        b. wypełnić i złożyć w Biurze Projektu wymagane dokumenty: 
 Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu); 
 Oświadczenie uczestnika Projektu: dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu); 
 Oświadczenie Studenta: potwierdzenie statusu na rynku pracy (wzór stanowi załącznik 

nr 3 do Regulaminu); 
 Życiorys Zawodowy (CV) (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu);  
 Wniosek o staż (załącznik nr 5 do Regulaminu), 
 Zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu językowego na poziomie min. B2 (dotyczy wyłącznie 

Kandydatów/ek ubiegających się o udział w stażu zagranicznym) 
        c. podpisać trójstronną umowę o organizację stażu, 
Kandydat/ka musi posiadać status Studenta/tki1 ww. kierunku w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie,  
tj. w dniu podpisania trójstronnej umowy o organizację stażu. 
 

PRACODAWCY: 
1. Stażysta/ka może odbywać staż u Pracodawcy, który spełnia poniższe warunki: 

a) jego przedmiot działania jest bezpośrednio powiązany z kierunkiem studiów realizowanym  
przez Studenta/tkę, 

b) oferowane przez niego stanowisko stażu umożliwia realizację efektów kształcenia dla kierunku, 
c) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
d) posiada niezbędny potencjał techniczny do przeprowadzenia stażu, 
e) dysponuje osobami zdolnymi do bycia Opiekunami stażu, 
f) nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, 
g) złożył Formularz zgłoszenia stażu na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 

                                                 
1 W rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
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§8 
Obowiązki Realizatora stażu/Pracodawcy 

 Realizator stażu: 
a) wyraża chęć współpracy i zgodę na założenia projektowe, w tym m.in. na wypełnienie dokumentacji 

projektowej, wizytę przedstawiciela Uczelni w miejscu odbywania stażu, wypełnienie dokumentów 
związanych z oceną Stażysty/ki oraz na oznakowanie miejsca realizacji stażu,  

b) we wskazanych niżej terminach dostarczy do Biura Projektu wymagane dokumenty:  
 formularz zgłoszenia stażu zawierający: informacje o Pracodawcy (nazwa i adres, informacja  

o profilu podstawowej działalności), informację na temat liczby oferowanych miejsc staży, 
preferowanych terminów realizacji, skrócony (ramowy) program oferowanego stażu według 
załącznika nr 9 do Regulaminu - w okresie trwania otwartego naboru ofert stażowych ogłoszonego 
na stronie internetowej Projektu bądź na stronie internetowej Wydziału realizującego Projekt, 

 deklarację przyjęcia na staż wskazanego/ej z imienia i nazwiska Stażysty/ki (załącznik 
nr 10 do Regulaminu) – do dnia podpisania trójstronnej umowy o organizację stażu. 

Niedostarczenie ww. dokumentów może być podstawą rezygnacji z nawiązania współpracy 
z Pracodawcą, 

c) przygotuje we współpracy ze Stażystą/ką Program stażu (zakres stażu musi być zgodny z efektami 
kształcenia na danym kierunku i musi zapewnić możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy 
Stażysty/ki) na wzorze stanowiącym załącznik nr 11 do Regulaminu (programy staży zostały 
przygotowane oddzielnie dla każdego kierunku i stopnia studiów objętego projektem) oraz przedkłada 
go do akceptacji wyznaczonego przedstawiciela Organizatora stażu (wydziałowego Pełnomocnika ds. 
staży), 

d) podpisze trójstronną umowę o organizację stażu (wraz z pełnomocnictwem udzielonym osobie/osobom 
podpisującym umowę o organizację stażu, jeśli dotyczy), 

e) zapewni odpowiednie miejsce stażu w siedzibie/oddziale/biurze firmy, 
f) zapewni szkolenie BHP, badania lekarskie (jeśli Student/ka nie posiada ważnych badań lekarskich 

i orzeczonej zdolności do wykonywania danego zawodu) i niezbędne przeszkolenie stanowiskowe 
zgodnie z wewnętrznie obowiązującymi wymaganiami, 

g) oznaczy miejsce realizacji stażu (umieści min. 1 plakat formatu A3 zawierający informacje dotyczące 
wsparcia oferowanego w ramach Projektu, przekazany przez Uczelnię za pośrednictwem Studenta/ki, 
w miejscu ogólnodostępnym i widocznym, takim jak np. wejście do budynku, w którym realizowany 
jest staż), 

h) wyznaczy Opiekuna Stażysty/ki, który będzie opiekował się nim podczas stażu, 
i) wypełni i poświadczy Sprawozdanie z realizacji stażu (według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 8 do Regulaminu – przy czym podczas wypełniania Sprawozdania należy pamiętać o wykorzystaniu 
efektów kształcenia opisanych oddzielnie dla poszczególnych kierunków i stopni studiów), 

j) po zakończeniu stażu wypełni i przekaże do Biura Projektu za pośrednictwem Stażysty/ki zaświadczenie 
o ukończeniu stażu (na minimalnym wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu), 

k) deklaruje chęć wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w ramach Projektu. 
2. Pracodawca może przyjąć na staż dowolną liczbę Stażystów/ek przy czym na każdego Opiekuna stażu może 

przypadać maksymalnie 4 Stażystów/ki. Organizator, na wniosek Pracodawcy, może zwiększyć  
lub zmniejszyć limit liczby Stażystów/ek, gdy uzna, że przyjęcie większej bądź mniejszej liczby Stażystów/ek 
przez Pracodawcę nie wpłynie niekorzystnie na jakość staży ani na realizację celu Projektu.  

3. Na wniosek Opiekuna stażu i za zgodą Pracodawcy istnieje możliwość refundacji dodatku przyznanego 
Opiekunowi przez Pracodawcę wynagrodzenia za opiekę nad Stażystą/ką zgodnie z zapisami trójstronnej 
umowy o organizację stażu. Dodatek będzie przyznawany jednorazowo i wypłacany w całości po ukończeniu 
udziału w Projekcie zgodnie z Programem stażu. W wyjątkowych sytuacjach, po akceptacji przez Kierownika 
Projektu stażu ukończonego w niepełnym wymiarze godzin, dodatek będzie refundowany w stopniu 
proporcjonalnym do liczby zrealizowanych godzin opieki nad Stażystą/ką. 

4. W przypadku większej liczby chętnych na staż u danego Pracodawcy, niż ten może zapewnić miejsc 
odbywania stażu, o kwalifikacji decyduje Pracodawca na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 
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5. Przed podpisaniem umowy o organizację stażu Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania 
Pracodawcy i jego możliwości realizacji stażu, w szczególności miejsca odbywania stażu i narzędzi pracy. 
W przypadku, gdy Organizator będzie miał zastrzeżenia co do możliwości realizacji stażu u danego 
Pracodawcy (np. brak wydzielonego miejsca pracy, brak narzędzi pracy, złe warunki pracy), staż nie zostanie 
zrealizowany. 
 

§9 
Obowiązki Stażysty/ki 

1. Student/ka, podejmujący/a płatny staż, zobowiązuje się do: 
a) rozpoczęcia i zakończenia stażu w terminach, nałożonych umową o organizację stażu, w wymiarze 360 

godzin (studia I i II stopnia) oraz zgodnie z rozkładem czasu pracy określonym przez Pracodawcę,  
a wskazanym w Programie stażu (załącznik nr 11 do Regulaminu), 

b) dostarczenia do Pracodawcy plakatu informacyjnego dotyczącego Projektu, przekazanego przez Biuro 
Projektu, 

c) odbycia stażu w miejscu wskazanym przez Realizatora stażu i zgodnie z jego zasadami oraz Programem 
stażu, używając do tego materiałów i narzędzi powierzonych przez Pracodawcę, 

d) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ustalonych zasad stażu, w tym ustalonego z Realizatorem 
stażu czasu pracy i skrupulatnego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków, 

e) przestrzegania wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów 
przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących u Pracodawcy, 

f) zachowywania w tajemnicy informacji, udostępnianych przez Pracodawcę w trakcie odbywania stażu, 
g) dostarczenia do Biura Projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia stażu 

poświadczonych przez Pracodawcę dokumentów: 
 kompletnej listy obecności – dokumentującej wykonanie podanej w Programie stażu liczby godzin 

oraz zatwierdzonej przez Opiekuna stażu (Stażysta/ka jest zobowiązany/a do dostarczenia 
osobnych list obecności dla każdego miesiąca kalendarzowego, pamiętając, że w ciągu miesiąca 
należy zrealizować minimum 120 godzin stażu. Na zakończenie poszczególnych miesięcy 
kalendarzowych należy dostarczyć skany podpisanych list obecności drogą mailową (na adres: 
staze.wl.wtd@up.poznan.pl) – do 5 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego. Komplet 
oryginałów dokumentów musi trafić do Biura Projektu po zakończonym stażu),  

 zaświadczenia o ukończeniu stażu przez Stażystę/kę wystawionego przez przedstawiciela 
Pracodawcy (minimalny wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu), 

 sprawozdania z realizacji stażu poświadczającego zrealizowanie Programu stażu, 
potwierdzającego uzyskanie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia na danym kierunku 
(załącznik  nr 8 do Regulaminu) – przy czym należy pamiętać, iż dla każdego kierunku i stopnia 
obowiązują inne efekty kształcenia, 

h) wykonywania w trakcie odbywania stażu terminowo i poprawnie poleceń wydawanych przez osoby 
działające w imieniu Pracodawcy, 

i) niezwłocznego poinformowania Uczelni o przerwaniu stażu poprzez dostarczenie pisemnego 
oświadczenia do Kierownika Projektu (w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu przerwania stażu). 

j) wypełnienia pre i post testów wiedzy i kompetencji (przed rozpoczęciem stażu i po jego zakończeniu) 
przygotowanych przez Pełnomocników ds. Staży, 

k) wypełnienia ankiety końcowej dotyczącej oceny przydatności zrealizowanego stażu w dalszej karierze 
zawodowej (na zakończenie udziału w Projekcie), 

l) przekazania informacji dotyczącej swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni 
od zakończenia udziału w Projekcie). 

2. Niedotrzymanie zobowiązań, o których mowa powyżej i/lub niedostarczenie dokumentów wymienionych 
w Regulaminie i trójstronnej umowie o organizację stażu i/lub dostarczenie dokumentów w formie 
niekompletnej, skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia zrealizowania stażu, Organizator stażu 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty stypendium do momentu dostarczenia dokumentacji.  

3. Stażysta/ka ma obowiązek przekazania do Biura Projektu wszelkich informacji o zmianie danych 
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personalnych i kontaktowych oraz wszelkich innych mogących mieć wpływ na prawidłowe odbycie stażu.  

§10 

Regulacje finansowe 
1. Stażysta/ka otrzyma z tytułu odbywania stażu stypendium w łącznej maksymalnej kwocie: 

- 4302, 00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwa złote 00/100) brutto wraz z kosztami pracodawcy  
za krajowy lub zagraniczny staż trzymiesięczny, liczący 360 godzin. 

2. Podstawą do wypłaty stypendium, o którym mowa w ust. 1, jest iloczyn liczby godzin zrealizowanego stażu 
razy 11,95 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy/godzina, 

3. Stypendium jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szczegółowe warunki wypłacania stypendium reguluje Umowa o organizację stażu. 

4. Stypendium jest wypłacane Studentowi/ce co miesiąc z dołu, tj. po przepracowanym miesiącu, w okresie 
realizacji stażu pod warunkiem: 
-    zrealizowania minimum 120 godzin w danym miesiącu kalendarzowym (oznacza to, że podczas 
trzymiesięcznego stażu, w każdym kolejnym miesiącu należy zrealizować dokładnie po 120 godzin), 
- 100% frekwencji (udokumentowanej na podstawie list/y obecności zatwierdzonej/ych przez 
wyznaczonego Opiekuna stażu po stronie Pracodawcy) tj. zrealizowania w określonym terminie wymaganej 
liczby godzin stażu według rozkładu czasu pracy uzgodnionego z Pracodawcą, 
- uzyskania pozytywnej opinii z przebiegu stażu od wyznaczonego przez Pracodawcę Opiekuna stażu, 
- terminowego dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 9 pkt. g. 

5. Podstawą do określenia maksymalnej kwoty stypendium stażowego jest równowartość 50% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw). Organizator stażu 
zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości stypendium i dostosowania go do kwoty wynikającej  
z aktualnie obowiązującego obwieszczenia. Ta zmiana nie wymaga formy aneksu do umowy o organizację 
stażu. 

6. Stypendium będzie płatne ze środków projektu przez Organizatora stażu w terminach obowiązujących  
na Uczelni i zgodnie z wewnętrznymi procedurami. 

 

§11 

Wsparcie towarzyszące 
Studentom/kom uczestniczącym w stażach zawodowych, przysługuje wsparcie towarzyszące: 
1. Zwrot kosztów dojazdu. 

 Na staże krajowe:  
Świadczenie przewidziane dla około 50% Uczestników/czek. Średnia kwota zwrotu oszacowana  
na 150 zł brutto/miesiąc, jednak Organizator stażu będzie kwalifikował kwoty faktycznie poniesionych 
wydatków adekwatnie do środków posiadanych na ten cel w budżecie Projektu. 
Koszty dojazdu będą kwalifikowane jedynie w przypadku złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu  
na wzorze udostępnionym przez Biuro Projektu, zawierającego: 
a) oświadczenie o miejscu zamieszkania (adres, pod którym dana osoba mieszka lub przebywa z zamiarem 
stałego pobytu na czas odbywania studiów)  
b) adres miejsca odbywania stażu. 
Zwrot kosztów dojazdu będzie przysługiwał, jeśli: 
- miejsce zamieszkania i miejsce pobytu będą zlokalizowane w dwóch różnych miejscowościach, 
- lub odległość między miejscem zamieszkania a miejscem odbywania stażu będzie wymagała korzystania  
ze środków komunikacji publicznej, z zastrzeżeniem, że koszty dojazdu w obrębie miasta Poznania2 nie będą 
zwracane, jeśli Student/ka posiada bilet miesięczny w celu dojazdów na uczelnię. 

                                                 
2 Strefa A w rozumieniu Zarządu Transportu Miejskiego 
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W uzasadnionych przypadkach Organizator stażu może zwracać koszt dojazdu transportem prywatnym. 
Zwrot kosztów przysługuje wyłącznie, jeżeli na danej trasie nie funkcjonuje system transportu zbiorowego 
(publicznego/prywatnego) bądź godziny, w których taki transport jest realizowany, uniemożliwiają dojazd  
i udział w stażu w godzinach uzgodnionych z Pracodawcą. 
Zatwierdzając zwrot kosztów dojazdu, Organizator stażu uwzględni opcję najbardziej efektywną kosztowo. 
Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany na podstawie: 
/jeśli komunikacja zbiorowa/ zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów, jako refundacja wydatku 
faktycznie poniesionego. Akceptowane będą wydatki na dojazd zbiorowymi środkami transportu 
publicznego (bądź prywatnego, jeśli z powodu systemu środków transportu na danym terenie  
są uzasadnione powody dla takiej formy podróży). Zaleca się zakup biletów z możliwością zwrotu  
lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu podróży) na wypadek sytuacji losowych, o ile to możliwe.  
W przypadku dojazdu pociągiem, kwalifikuje się koszt według cennika biletów II klasy z uwzględnieniem ulg 
ustawowych. 
/jeśli transport prywatny/ zwrot odbywa się na podstawie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów dojazdu, 
w którym wskazano numery rejestracyjne pojazdu i odległość między miejscem zamieszkania a miejscem 
odbywania stażu w kilometrach. Po weryfikacji przez Biuro Projektu, przysługiwać będzie zwrot w wysokości 
określonej dla danej odległości wyrażonej w kilometrach zgodnie z ogólnopolskim cennikiem PKP Przewozy 
Regionalne obowiązującym na dzień złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu3. 
Wątpliwości w zakresie zasadności zwrotu kosztów dojazdu rozstrzyga Biuro Projektu. Biuro Projektu 
zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji niezbędności zwrotu 
kosztów dojazdu. 

 Na staże zagraniczne: 
W przypadku staży zagranicznych, Organizator stażu zwraca wszystkim Uczestnikom/czkom: 
a) koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem (maksymalnie 1000 zł 
brutto/os.).  
Koszty zakupu biletów lotniczych i kolejowych na podróże zagraniczne będą zwracane pod warunkiem 
skorzystania z pośrednictwa Działu Współpracy z Zagranicą. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień 
publicznych, wyjazdy zagraniczne na Uczelni są realizowane za pośrednictwem biura podróży wyłonionego 
w przetargu. Bilety autokarowe i promowe mogą być kupowane we własnym zakresie. W takich 
przypadkach zwrot nastąpi na podstawie faktury/biletu.  
Szczegółowe informacje nt. procedury zakupu są dostępne na stronie internetowej uczelni w zakładce 
Działu Współpracy z Zagranicą. Zwrotowi nie podlegają koszty podróży odbywanych w trakcie stażu między 
miejscem realizacji stażu a miejscem zamieszkania w Polsce (np. na weekendy lub na święta).  
Nie są zwracane koszty dojazdu z miejsca zakwaterowania na miejsce odbywania stażu, Stażysta/ka 
powinien/powinna zapewnić sobie zakwaterowanie w niedalekiej odległości od miejsca odbywania stażu.  
b) koszty zakwaterowania za granicą – na zasadach opisanych w pkt. 2 

 
2. Zwrot kosztów zakwaterowania. 

 Na stażu krajowym: 
Świadczenie przewidziane dla około 30 % Uczestników/czek w przypadku realizacji stażu poza miejscem 
zamieszkania. Maksymalna kwota zwrotu została oszacowana na 50 zł brutto/nocleg (i dotyczy jedynie dni 
roboczych, w których realizowany jest staż), ale zwrot będzie możliwy na podstawie faktycznie poniesionych 
wydatków. Miejsce zamieszkania w rozumieniu niniejszego Projektu będzie to miejsce inne niż miejsce 
przebywania podczas studiów oraz jednocześnie inne niż miejsce stałego zakwaterowania (dom 
rodziców/opiekunów prawnych/własne mieszkanie).  
Zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem będzie możliwy wyłącznie w przypadku, gdy staże będą się 
odbywały w odległości nie mniejszej niż 50 km od miejsca zamieszkania Uczestnika stażu. W przypadku, jeśli 

                                                 
3 Tabela opłat przewozowych za bilety jednorazowe bądź okresowe (tygodniowe/miesięczne) z uwzględnieniem ulgi 
ustawowej 49%. 
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odległość między miejscem zamieszkania a miejscem odbywania stażu wyniesie mniej niż 50 km, Student/ka 
będzie mógł/mogła wnioskować wyłącznie o zwrot kosztów dojazdu.  
Student/ka będzie zobowiązany/a do przedstawienia trzech konkurencyjnych ofert wynajmu w analogicznej 
bądź zbliżonej lokalizacji umożliwiającej dotarcie do miejsca odbywania stażu, przy czym kwalifikowalnym 
wyborem będzie wynajem najtańszej z przedstawionych. Dokumentem uzasadniającym poniesienie 
wydatku będzie np. faktura, rachunek za wynajem pokoju, umowa najmu; ze wskazaniem liczby noclegów, 
stawki jednostkowej, terminu wynajmu i imiennym wskazaniem danych najemcy. Zwrot nastąpi po złożeniu 
wniosku o zwrot kosztów zakwaterowania na wzorze udostępnionym przez Biuro Projektu, wraz  
z dokumentem finansowym, oraz po weryfikacji i zatwierdzeniu wydatku przez Biuro Projektu. Wątpliwości 
w zakresie zasadności zwrotu kosztów zakwaterowania rozstrzyga Biuro Projektu. Biuro Projektu zastrzega 
sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji niezbędności zwrotu kosztów 
dojazdu. 

 Na stażu zagranicznym:  
Świadczenie przewidziane dla wszystkich Uczestników/czek w przypadku realizacji stażu zagranicznego. 
Maksymalna kwota zwrotu została oszacowana na maksymalnie: 30 euro/nocleg (dotyczy dni, w których 
realizowany jest staż). Zwrot będzie możliwy na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Student/ka 
będzie zobowiązany/a do przedstawienia trzech konkurencyjnych ofert wynajmu w analogicznej bądź 
zbliżonej lokalizacji umożliwiającej dotarcie do miejsca odbywania stażu, przy czym kwalifikowalnym 
wyborem będzie wynajem najtańszej z przedstawionych. Dokumentem uzasadniającym poniesienie 
wydatku będzie np. faktura, rachunek za wynajem pokoju, umowa najmu; ze wskazaniem liczby noclegów, 
stawki jednostkowej, terminu wynajmu i imiennym wskazaniem danych najemcy. Zwrot nastąpi po złożeniu 
wniosku o zwrot kosztów zakwaterowania na wzorze udostępnionym przez Biuro Projektu, wraz 
z dokumentem finansowym, oraz po weryfikacji i zatwierdzeniu wydatku przez Biuro Projektu. Wątpliwości 
w zakresie zasadności zwrotu kosztów zakwaterowania rozstrzyga Biuro Projektu. Biuro Projektu zastrzega 
sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji niezbędności zwrotu kosztów 
dojazdu. 

 
Dokumenty poświadczające kwalifikowalność wydatków, o których mowa w §11 pkt. 1-2, winny zostać 
dostarczone do Biura Projektu w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia udziału w stażu (razem 
z pozostałymi dokumentami dotyczącymi rozliczenia stażu). Refundacja zostanie wypłacona na rachunek 
wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. 
W uzasadnionych przypadkach Organizator stażu dopuszcza zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania  
po każdym miesiącu odbywania stażu, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w §11 pkt. 
1-2. 
 
3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
Obejmuje zdarzenia przy pracy bądź w trakcie dojazdu/powrotu między miejscem odbywania stażu, a miejscem 
zamieszkania lub zakwaterowania. Ubezpieczenie nie obejmuje innych świadczeń, takich jak odpowiedzialność 
cywilna czy zwrot kosztów leczenia (poza objętymi NNW). Osoby chcące skorzystać z szerszego zakresu ochrony 
mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator stażu nie zapewnia również 
ubezpieczenia zdrowotnego innego niż wynikające ze zgłoszenia do ZUS zgodnie z deklaracją złożoną przez 
Stażystę/kę wraz z umową. W przypadku wyjazdów zagranicznych zaleca się wystąpienie do właściwego 
oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 
4. Zapewnienie odzieży ochronnej dla ok. 25% Studentów/ek uczestniczących w stażach krajowych. 
Koszt odzieży roboczej będzie finansowany wyłącznie w przypadku, jeśli taka potrzeba zostanie wskazana 
w ofercie stażu bądź programie stażu, a zakres czynności na stanowisku pracy będzie wymagał doposażenia go. 
Przykładowy zestaw odzieży ochronnej obejmuje, w zależności od potrzeb: spodnie antyprzecięciowe, kask, 
nauszniki, buty ochronne). 
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§12 

Nieobecności podczas stażu 
1. W przypadku przerwania stażu bez usprawiedliwienia, Stażysta/ka traci prawo do stypendium wskazanego 

w §10 oraz może zostać zobowiązany/a do zwrotu kosztu dotychczas udzielonego wsparcia, jeśli taki koszt 
został poniesiony przez Realizatora stażu oraz Realizator stażu wnosi o jego zwrot.  

2. W przypadku braku możliwości kontynuowania stażu zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, 
Stażysta/ka jest zobowiązany niezwłocznie (tj. w ciągu maksymalnie 3 dni): 
a. skontaktować się z Opiekunem stażu,  
b. usprawiedliwić powód nieobecności,  
c. ustalić dalszy rozkład czasu pracy u Realizatora stażu/Pracodawcy za pośrednictwem Opiekuna stażu, 
d. powiadomić o ustaleniach Biuro Projektu. 

3. Jeśli z uzasadnionych przyczyn kontynuowanie udziału w stażu nie jest możliwe, a Stażysta/ka zrealizował/a 
co najmniej 80% godzin zaplanowanych do odbycia, pozytywne ukończenie stażu jest możliwe wyłącznie 
po: 
a. otrzymaniu pozytywnej opinii Pracodawcy, który stwierdzi, że stan wiedzy Stażysty/ki jest 

wystarczający do zaliczenia stażu z oceną pozytywną,  
b.  pozytywnej decyzji odnośnie do zatwierdzenia stażu wydanej przez Kierownika Projektu.  
W takim przypadku Stażysta/ka otrzyma stypendium stażowe naliczone proporcjonalnie do liczby 
przepracowanych godzin. 

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

§ 13 
1. Stażysta/ka i Pracodawca (Realizator stażu) zostaną poinformowani o swoich obowiązkach w zakresie 

realizacji Projektu poprzez udostępnienie im ww. Regulaminu. 
2. Prawa i obowiązki Organizatora stażu, Stażysty/ki i Realizatora stażu reguluje Umowa o organizację stażu. 

 

§ 14 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa o organizację 
stażu, regulamin studiów, umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 
Załączniki do niniejszego Regulaminu: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika Projektu  
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Studenta  
d) Załącznik nr 4 – Życiorys zawodowy 
e) Załącznik nr 5 – Wniosek o staż 
f) Załącznik nr 6 – Lista obecności Studenta na stażu 
g) Załącznik nr 7 – Zaświadczenie o odbyciu stażu przez Studenta  
h) Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z realizacji stażu 
i) Załącznik nr 9 – Formularz zgłoszenia stażu 
j) Załącznik nr 10 – Deklaracja Pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta na staż 
k) Załącznik nr 11 – Program stażu 

 

Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 
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§ 16 
Regulamin stażu jest udostępniony na stronie internetowej Projektu (lub stronie internetowej Wydziału),  
a także do wglądu w Biurze Projektu. 
 

§ 17 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r. 

 

WZORY DOKUMENTÓW 
DOSTARCZANYCH PRZEZ 

STUDENTÓW 
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM 

W STAŻU 
Dokumenty dostarczane przez Studenta do Biura projektu przed rozpoczęciem stażu: 

1. Formularz Zgłoszeniowy – zał. 1 

2. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 2 

3. Oświadczenie Studenta (potwierdzające status na rynku pracy, wraz z numerem 

rachunku, na który zostanie przelane wynagrodzenie po zakończeniu stażu) – zał. 3 

4. Życiorys Zawodowy – zał. 4 

5. Wniosek o staż – zał. 5 

Dokumenty dostarczane przez Studenta do Biura projektu najpóźniej 5 dni od zakończenia 

danego miesiąca kalendarzowego, podczas którego realizowany jest staż: 

1. Skan miesięcznej Listy obecności Studenta na stażu (zatwierdzona przez Opiekuna 

stażu) – zał. 6 

Dokumenty dostarczane przez Studenta do Biura projektu najpóźniej 10 dni roboczych od 

zakończenia stażu: 

1. Oryginał/y List/y obecności Studenta na stażu (zatwierdza Opiekun stażu) – zał. 6 
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2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta (wypełnia Pracodawca) – zał. 7 

3. Sprawozdanie z realizacji stażu (zatwierdza Opiekun stażu) – zał. 8 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DANE PERSONALNE POTENCJONALNEGO/J UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO  

PESEL  

DATA URODZENIA  MIEJSCE URODZENIA  

WYKSZTAŁCENIE 
(zaznaczyć właściwe X) 

 ponadgimnazjalne  

w tym: 

wykształcenie średnie    

zasadnicze zawodowe   

 
policealne (osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły 
studiów wyższych) 

 wyższe (ukończone studia licencjackie/inżynierskie/magisterskie) 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Województwo  

Powiat  Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE 
Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

STATUS NA RYNKU 
PRACY 

(zaznaczyć właściwe X) 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy 

 Osoba bierna zawodowo (np. student) 
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 Osoba pracująca (jeżeli tak, zaznaczyć poniżej właściwe) 

zatrudniony w: 
 (nazwa pracodawcy) 

 

wykonywany zawód: 
(podkreślić właściwe) 

- Instruktor praktycznej nauki zawodu,  
- nauczyciel wychowania przedszkolnego, 
- pracownik instytucji ochrony zdrowia,  
- pracownik instytucji rynku pracy, 
- pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
- pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej, 
- rolnik, 
- inne. 

- nauczyciel kształcenia ogólnego, 
- nauczyciel kształcenia zawodowego, 
- kluczowy pracownik instytucji pomocy i 
integracji społecznej, 
- pracownik instytucji systemu wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej, 
- pracownik poradni psychologiczno-
pedagogicznej, 
 

 

AKTUALNY STATUS UCZESTNIKA/CZKI (zaznaczyć właściwe X jeśli dotyczy) 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
(cudzoziemiec) 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

Osoba z niepełnosprawnościami41 
(osoba z orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia) 

 

Stopień niepełnosprawności (proszę wpisać grupę)  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym52 bez osób pracujących 
(Gospodarstwo domowe, w którym żaden człowiek nie pracuje. Wszyscy członkowie gosp. 
domowego są bezrobotni albo bierni zawodowo), 

 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
(Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne 
zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.) 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) - proszę wpisać 
w jakiej ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria rekrutacji do Projektu, tj.: 

- jestem Studentem/ką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku (zaznaczyć właściwe): 
 

LEŚNICTWO 
INŻ SEMESTR V  SEMESTR VI  SEMESTR VII  

MGR SEMESTR II  SEMESTR III  

TECHNOLOGIA DREWNA 
INŻ SEMESTR V  SEMESTR VI  SEMESTR VII  

MGR SEMESTR II  SEMESTR III  

 

                                                 
1 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  1994 nr 111, poz. 535).   
2 Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca 
pod tym samym adresem i wspólnie prowadząca dom. 
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- deklaruję swoją dyspozycyjność w pełnym zaplanowanym zakresie stażu. 

Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 

…..…………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

 
 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów 
Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Plac Trzech Krzyży 

3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 

– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  
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a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Studiujesz – praktykuj. 

Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu (nr projektu: UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15), w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt  - 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań oraz podmiotom, które 

na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt 

w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 

statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
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…..…………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

Ja niżej podpisany/a: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  

(Imię i nazwisko) 

Zamieszkały/a: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(dokładny adres zamieszkania) 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

TAK NIE  

  pozostaję w stosunku pracy 

TAK NIE 

 

Jeśli TAK, proszę podać nazwę i adres zakładu pracy:……………………………………………………………………………. 

  mam zawartą umowę-zlecenia z innym niż Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zleceniodawcą, 
od której są odprowadzane składki ZUS 

  
 

jeśli TAK, proszę podać w jakim okresie: od ……………………………………… do ……………………………..…………….. 
TAK NIE  

  prowadzę działalność gospodarczą  

 
 
 

TAK NIE 

Jeśli tak: 
-   od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza?............................................................................  
- czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej jest wyższa / niższa * od miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu umowy zlecenia.  

  Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych / instytucjom przyjmującym na staże dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

  Zapoznałem/am się z „Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach 
zawodowych” organizowanych w ramach projektu „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla 
studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” nr umowy 
o dofinansowanie projektu UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

DANE DO UMOWY STAŻOWEJ: 

SERIA i NR dowodu osobistego:  

Adres Urzędu Skarbowego:  

Nr PESEL:  
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Numer rachunku bankowego:  

Bank, w którym prowadzony jest 
rachunek: 

 

Imię i nazwisko Właściciela 
rachunku: 

 

 

Jeśli nie jestem właścicielem rachunku bankowego, o którym mowa wyżej: upoważniam właściciela rachunku 
do odebrania w moim imieniu wynagrodzenia. 

 

…..…………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY  
 

1. Nazwisko: .………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Imię: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
4. Wykształcenie: 

Uczelnia: Wydział: Kierunek: Stopień (mgr/lic/inż) 

    

 
5. Doświadczenie zawodowe (proszę wskazać także obowiązkową praktykę studencką):  

Daty: od (m-c/rok) 
do (m-c/rok) 

Firma Stanowisko Opis obowiązków 

    

    

 
6. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) 

Język Czytanie Pismo Mowa 

    

    

    
7. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w stażu zawodowym: 

 … 

 … 

 … 

 … 
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8. Kluczowe umiejętności, kwalifikacje i zainteresowania: 

 Umiejętności: 

 … 

 Zainteresowania: 

 … 
 

 

…..…………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

 
 
 

WNIOSEK O STAŻ 
 

Niniejszym deklaruję chęć udziału w stażu realizowanym u Pracodawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres Pracodawcy) 

 
 
Przewidywana łączna liczba godzin stażu: ………………………………………………………………….………….. 

(360 godzin) 

 
 

Wraz z niniejszym wnioskiem składam życiorys zawodowy61. 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami stażu, przedstawionymi w „Regulaminie 
uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych” i je akceptuję. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Na wzorze stanowiącym załącznik do „Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych”. 
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…..…………………………………………………………. ……………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 

LISTA OBECNOŚCI NA STAŻU ZA MIESIĄC  ……………/201…. 

DATA71 
LICZBA 

GODZIN82 

 

imię i nazwisko Stażysty/ki oraz podpis93 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                 
1Stażysta/ka jest zobowiązany/a do zrealizowania min. 120 godzin stażu w danym miesiącu kalendarzowym 
2 Maksymalny wymiar czasu pracy to 8 godzin dziennie/40 godzin tygodniowo 
3 Stażysta/ka podpisuje się przy każdej zrealizowanej dacie w kolumnie Imię i nazwisko Stażysty/ki oraz podpis 
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LICZBA GODZIN ŁĄCZNIE:   
 

 

………………………………………………………………. 

DATA I PODPIS OPIEKUNA STAŻU 

………………………………………………………………. 

PIECZĘĆ FIRMOWA PRACODAWCY 
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 
 
 
 

 
 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU PRZEZ STUDENTA 
 
 
 

Niniejszym zaświadczam, że Pan/i  
 
 

………………………………………………………..………………………..,  
 

Student/ka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

odbył/a zgodnie z Umową o organizację stażu nr: 
 
 

………………………………………………………..………………………..,  
 
  

staż w wymiarze ………..…..…. godzin  
 
 

w terminie od: ………………….……………… do: ………………….………………… 
 
 

Ocena stażu: ……………………………………………………….. 
(pozytywna / wyróżniająca) 
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………………………………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

………………………………………………………………. 

PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA PRACODAWCY 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 

 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU  

 

Imię i nazwisko Stażysty/ki: 
 

 

 

Miejsce realizacji stażu: 
 

 
(adres siedziby/oddziału Pracodawcy) 

Zadania wykonywane przez Stażystę/kę w trakcie stażu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(szczegółowy opis zadań według programu stażu) 

Główne korzyści z odbycia stażu dla Stażysty/ki: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

Główne korzyści z odbytego stażu dla pracodawcy:  

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne stosowane przez Stażystę/kę w trakcie 
trwania stażu - zgodne z kierunkiem i efektami kształcenia na danym kierunku101: 

WIEDZA ZAWODOWA 
 
 
 

wykaz efektów kształcenia dostępny w „Programie stażu” 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 
 
 
 

wykaz efektów kształcenia dostępny w „Programie stażu” 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
 
 
 

wykaz efektów kształcenia dostępny w „Programie stażu” 

Inne uwagi: 

Stażysty/ki: 
 
 

Opiekuna stażu: 
 
 

Realizatora stażu 
(Pracodawca): 

 
 

Organizatora stażu 
(Uczelnia): 

 
 

                                                 
1 Pomocniczy dokument: Wykaz efektów kształcenia dostępny w załączniku nr 11 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie  
i udziału w płatnych stażach zawodowych (Program stażu) i w repozytorium dokumentów dostępnym na stronie 
internetowej Uczelni: Uchwała nr: 381/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Leśnictwo, I stopień), Uchwała nr 33/2012 z dnia 19 
grudnia 2012 r. (Leśnictwo, II stopień), Uchwała nr: 387/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. (Technologia Drewna, I stopień), 
Uchwała nr: 34/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. (Technologia Drewna, II stopień) Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. 
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 
 

Data sporządzenia 
sprawozdania: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 

…………………………………………………… 

PODPIS OPIEKUNA STAŻU 

………………………………………………… 

PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 
 

 

WZORY DOKUMENTÓW 

WYPEŁNIANYCH 

I DOSTARCZANYCH PRZEZ 

PRACODAWCÓW 

PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ 
UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
Dokumenty dostarczane przez Pracodawców lub Stażystów przed rozpoczęciem udziału w 

programie stażowym: 

1. Formularz zgłoszenia stażu – deklaracja chęci udziału w programie stażowym – zał. 9 

(wystarczy skan) 

2. Deklaracja pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta na staż (dotyczy konkretnego 

Studenta uczestniczącego w Projekcie i zakwalifikowanego do udziału w stażu) – zał. 10 

3. Program stażu – zał. 11 
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Dokumenty wypełniane/zatwierdzane przez Pracodawców a dostarczane przez 

Stażystów/ki do Biura projektu najpóźniej 10 dni roboczych po zakończeniu stażu: 

1. Zaświadczenie o ukończeniu stażu przez Studenta/kę – zał. 8 (wzór wyżej) 

2. Lista obecności ze stażu – zał. 6 (wzór wyżej) – skany list po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego (do 5 dni), po zakończeniu stażu – oryginały dla Biura projektu 

3. Sprawozdanie z realizacji stażu – zał. 9 (wzór wyżej) 
 

 
 

Załącznik nr 9 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU  

Niniejszym deklarujemy chęć udziału w programie staży dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
biorących udział w Projekcie „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” 

Nazwa i adres Pracodawcy: 
 

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

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

Podstawowa działalność: 

 

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

Liczba oferowanych miejsc 360-godzinnych/ego staży/u*: ………………………………………………………….. 

Liczba oferowanych miejsc 360-godzinnych/ego staży/u*: ………………………. (dotyczy staży zagranicznych) 

Preferowane terminy realizacji staży/u** (w formacie DD-MM-RRRR): 

od: ………--…………--………………… r.  do: ………--…………--………………… r.   

Miejsce odbywania stażu (adres): 

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

Wymagania dotyczące stażysty/ów111 jeśli dotyczy: 

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

Skrócony (ramowy) program stażu: 

                                                 
1 wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (np. prawo jazdy, aktualna książeczka sanepid), znajomość języków obcych etc. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku wyboru naszej oferty staży/u zobowiązujemy się do zrealizowania ich zgodnie z powyższymi 
deklaracjami. 

 

 
………………………………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 
………………………………………………………………. 

PODPIS I PIECZĘĆ PRACODAWCY 
 

*Długość stażu, zarówno w przypadku studentów I jak i II stopnia wynosi 360 godzin (120 godzin miesięcznie). Nie 
ma tu również rozróżnienia ze względu na miejsce realizacji stażu. Staże krajowe i zagraniczne trwają 360 godzin. 
**Realizacja staży nie może przekraczać zakresu dat: 01.09.2016 r.-31.08.2018 r. 

Załącznik nr 10 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 

DEKLARACJA PRACODAWCY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STUDENTA NA STAŻ 
 
Działając w imieniu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

(nazwa i adres instytucji / przedsiębiorstwa) 

 
zwanego dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Pracodawcy) 

 
oświadczam, że: 

1. Pracodawca jest zainteresowany przyjęciem Pani/Pana: 
 
……………………………………………………...……………………………………………………………………………….…………………… 

(imię i nazwisko studenta) 

 
Studenta/tki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu celem odbycia stażu. 
 
2. Stażysta/ka otrzyma na czas odbywania stażu Opiekuna, którym będzie:  
 
………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….……… 

(imię i nazwisko) 
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3. Staż planowany jest w okresie*: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Czynności wykonywane na stażu i jego zakres merytoryczny w odniesieniu do efektów kształcenia 

zostaną zawarte w programie stażu. 
 
 
 

………………………………………………………………. 
MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

………………………………………………………………. 
PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA PRACODAWCY 

 

 

*Realizacja staży nie może wykraczać poza okres: 01.09.2016r. - 31.08.2018r.; stażysta/tka jest zobowiązany/a 

do zrealizowania min. 120 godzin stażu w danym miesiącu kalendarzowym. 

Załącznik nr 11a do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

 
 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Leśnictwo, I stopień (studia inżynierskie) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

ma ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych umożliwiającą interpretowanie zagadnień związanych z leśnictwem 

ma podstawową wiedzę ekonomiczną, społeczną i prawną ( w tym z zakresu ochrony własności intelektualnej) do analizowania 
i rozwiązywania problemów w zakresie leśnictwa 

ma podstawową wiedzę z zakresu biologii (w tym botaniki leśnej dendrologii i zoologii leśnej) oraz ekologii i fizjologii roślin, grzybów 
i zwierząt leśnych, ich roli w ekosystemach, zależnościach między nimi i oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze 

zna własności fizyczne i chemiczne gleb oraz procesy zachodzące w środowisku glebowym, ma podstawową wiedzę z hydrologii (w tym 
zagadnienia dotyczące małej retencji w lasach) i typologii leśnej 

zna podstawowe narzędzia statystyczne i przestrzenne oraz bazy danych wykorzystywane do charakterystyki środowiska leśnego 
i procesów w nim zachodzących 

potrafi określić wpływ siedliska oraz czynników abiotycznych biotycznych i antropogenicznych na wzrost, przyrost, produkcyjność 
i stabilność drzewostanów 

posiada wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i stosowanych 
zabiegów gospodarczych 

zna uboczne użytki leśne oraz sposoby ich pozyskiwania i wykorzystania 

zna budowę i podstawy eksploatacji maszyn do prac odnowieniowych, hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, 
zrywki i wywozu drewna 

ma podstawową wiedzę o planowaniu i prowadzeniu prac szkółkarskich, odnowieniowych, pielęgnacyjnych, ochronnych, inżynieryjnych, 
ścinkowozrywkowych i transportowych 

zna biologię zwierząt łownych, stan i dynamikę ich populacji interakcje ze środowiskiem oraz podstawy gospodarki łowieckiej 

zna objawy, przebieg i sposoby zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby i owady, metody określania stopnia zagrożenia 
gradacjami szkodników i sposoby ich zwalczania, ma wiedzę o sposobach prognozowania i ograniczania zagrożenia pożarowego oraz  
walki z pożarami lasu 

ma świadomość zmian w środowisku leśnym wywołanych prowadzonymi pracami oraz stosowaniem maszyn i technologii 

posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony przyrody, edukacji przyrodniczoleśnej i public relations 

zna zasady lasu wielofunkcyjnego i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej 

ma podstawową wiedzę o wykorzystaniu innowacyjnych technik w leśnictwie (GIS, SIP) 

ma podstawową wiedzę dotyczącą planowania gospodarczego, ekonomiki leśnictwa, marketingu i wyceny funkcji lasu 
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posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz prawnych i organizacyjnych 
aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zakładów usług leśnych) 

ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka 

zna podstawowe przepisy i procedury prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony przyrody, ochrony środowiska, 
szkodnictwa leśnego, certyfikacji gospodarki leśnej, prawa pracy, ochrony pracy, zamówień publicznych oraz ochrony własności 
przemysłowej 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

zna język/i obcy/(e) uznawane za podstawowy/(e) na poziomie B2 wg ESOKJ - wystarczającym do porozumiewania się i korzystania 
z literatury z zakresu leśnictwa 

rozpoznaje krajowe gatunki drzew, podstawowe gatunki krzewów, najważniejsze gatunki drzew introdukowanych oraz gatunki 
wskaźnikowe runa występujące w lasach Polski 

potrafi rozpoznać podstawowe grzyby występujące w lesie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wywołujących choroby drzew, 
określić stan zagrożenia oraz ustalić środki i sposoby profilaktyki i zwalczania 

rozpoznaje podstawowe zwierzęta bytujące w lesie, w tym owady, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków stwarzających zagrożenie 
dla ekosystemów leśnych i gatunków pożytecznych oraz zdiagnozować stopień zagrożenia gradacjami szkodników i sposoby ich 
zapobiegania i zwalczania 

potrafi określić zbiorowisko roślinne, zidentyfikować siedlisko i wskazać jego przydatność do produkcji leśnej 

dysponuje praktycznymi umiejętnościami pomiaru drzewa i drzewostanu oraz potrafi ustalić ilość i jakość surowca drzewnego, posługując 
się odpowiednimi sposobami, metodami i przyrządami, potrafi wykorzystać uzyskane wyniki do określenia podstawowych cech 
taksacyjnych drzewostanu 

potrafi zorganizować w terenie i ocenić wykonanie prac i zabiegów z nasiennictwa (z uwzględnieniem rozpoznawania nasion gatunków 
drzew lasotwórczych), szkółkarstwa, odnowieniowych, pielęgnacyjnych, ochronnych, inżynieryjnych, ścinkowo-zrywkowych 
i transportowych 

umie ocenić ślady bytowania oraz płeć i wiek zwierząt łownych, określić podstawowe parametry populacyjne, w tym przeprowadzić 
inwentaryzację zwierzyny, potrafi zorganizować polowanie oraz podjąć działania ograniczające szkody od zwierzyny 

analizuje i opisuje zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach leśnych, potrafi przeprowadzić kompleksową inwentaryzację i ocenę 
ekosystemu leśnego i zasobów leśnych oraz dokonać analizy wyników i przedstawić prognozę rozwoju lasu, ze szczególnym 
uwzględnieniem sporządzania planów gospodarczych i ochronnych 

dokumentuje w wersji elektronicznej zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, z wykorzystaniem aktualnie stosowanych 
technologii i aplikacji, w tym technik innowacyjnych 

potrafi wykorzystywać w praktyce dokumentacje, instrukcje, bazy danych i inne opracowania związane z leśnictwem 

umie przeprowadzić analizę ekonomiczną, społeczną i prawną podejmowanych działań 

potrafi pozyskiwać, przetwarzać, integrować i prezentować informacje z zakresu leśnictwa posługując się technologiami informatycznymi, 
w tym technikami innowacyjnymi 

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień publicznych, potrafi elokwentnie wygłosić prezentację oraz prowadzić 
dyskusję na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach w zakresie ogólnym, zawodowym 
i edukacyjnym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

integruje się do pracy w grupie, przyjmując w niej różne role 

posiada zdolności przywódcze i jako lider zespołu jest świadomy odpowiedzialności za efekty jego pracy 

potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego przez siebie lub innych zadania 

jest świadomy misji wykonywanego zawodu z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych oraz odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego 

potrafi ocenić skutki prowadzonej działalności dla środowiska przyrodniczego i ludzi, w tym za bezpieczeństwa pracy własnej i innych 

rozumie potrzebę uczenia ustawicznego, wykazuje inicjatywę ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego 
zawodu 

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, szczególnie związanym z funkcjonowaniem podmiotów usługodawstwa leśnego 
 

B. dane Stażysty/ki i Pracodawcy 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI ……………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
……………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
(adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 



 

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

 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 
 

WYZNACZONY 
OPIEKUN STAŻU 

………………………………………………………………………………………….………… 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU121 

od: 
dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU 
PRACY132 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA ZAWODU LUB 
SPECJALNOŚCI ……………………………………………………………………………………………………. 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1Realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2018 r. 
2Staż realizowany jest w układzie: maksymalnie 8 godz./dziennie i 40 godz./tygodniowo; minimalnie 120 
godz./miesięcznie). 
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UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 
…………………………………………………… 

PODPIS REALIZATORA STAŻU 
(PRACODAWCA) 

………………………………………………… 
PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 
Załącznik nr 11b do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

 
 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Leśnictwo, II stopień (studia magisterskie) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych umożliwiającą interpretowanie zagadnień związanych z leśnictwem 

ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, społeczną i prawną do analizowania i rozwiązywania problemów w zakresie leśnictwa 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologii (w tym botaniki leśnej dendrologii i zoologii leśnej) oraz ekologii i fizjologii roślin, grzybów 
i zwierząt leśnych, ich roli w ekosystemach, zależnościach między nimi i oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze 

ma rozszerzoną wiedzę na temat własności fizycznych i chemicznych gleb leśnych, procesów zachodzących w środowisku glebowym, 
ochrony i rekultywacji oraz geografii i kartografii gleb leśnych, a także z zakresu hydrologii i typologii leśnej 

ma zaawansowaną wiedzę o narzędziach statystycznych i przestrzennych oraz bazach danych wykorzystywane do charakterystyki 
środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących 

ma pogłębioną wiedzę o wpływie siedliska oraz czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych na wzrost, przyrost, 
produkcyjność, stabilność i zamieranie drzewostanów, a także wpływie globalnych zmian środowiskowych na ekosystemy leśne 

posiada rozszerzoną wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych 
i stosowanych zabiegów gospodarczych 

ma pogłębioną wiedzę o ubocznych użytkach leśnych oraz sposobach ich pozyskiwania i wykorzystania 

ma rozszerzoną wiedzę o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, zrywki 
i wywozu drewna 

ma rozszerzoną wiedzę o planowaniu i prowadzeniu prac szkółkarskich, odnowieniowych, pielęgnacyjnych, ochronnych, inżynieryjnych, 
ścinkowozrywkowych i transportowych 

posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach 
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ma pogłębioną wiedzę o objawach, przebiegu i sposobach zwalczania chorób lasu powodowanych przez grzyby i owady, metod określania 
stopnia zagrożenia gradacjami szkodników i sposobach ich zwalczania oraz o sposobach prognozowania i ograniczania zagrożenia 
pożarowego oraz walki z pożarami lasu 

ma rozszerzoną wiedzę o zmianach w środowisku leśnym wywołanych prowadzonymi pracami oraz stosowaniem maszyn i technologii 

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, sieci „Natura 2000”, edukacji przyrodniczo-leśnej i public relations 

ma zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej oraz istocie leśnictwa 
proekologicznego i sposobach wdrażania proekologicznego modelu gospodarstwa leśnego 

ma pogłębioną wiedzę o wykorzystaniu innowacyjnych technik w leśnictwie (GIS, SIP) 

ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą planowania gospodarczego, ekonomiki leśnictwa, marketingu i wyceny funkcji lasu 

posiada pogłębioną wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz prawnych i organizacyjnych 
aspektów prowadzenia działalności gospodarczej 

ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka 

zna podstawowe przepisy i procedury prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony przyrody, ochrony środowiska, 
szkodnictwa leśnego, certyfikacji gospodarki leśnej, prawa pracy, ochrony pracy, zamówień publicznych oraz prawa autorskiego, ochrony 
własności przemysłowej i informacji patentowej 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

zna język/i obcy/(e) uznawane za podstawowy/(e) na poziomie B2+ wg ESOKJ - do porozumiewania się i korzystania z literatury z zakresu 
leśnictwa 

potrafi rozpoznać krajowe gatunki drzew i krzewów, najważniejsze gatunki drzew introdukowanych oraz gatunki wskaźnikowe runa 
występujące w lasach Polski 

potrafi rozpoznać grzyby występujące w lesie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wywołujących choroby drzew, określić stan 
zagrożenia oraz ustalić środki i sposoby profilaktyki i zwalczania 

potrafi rozpoznać zwierzęta bytujące w lesie, w tym owady, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków stwarzających zagrożenie dla 
ekosystemów leśnych i gatunków pożytecznych oraz zdiagnozować stopień zagrożenia gradacjami szkodników i sposoby ich zapobiegania 
i zwalczania 

potrafi określić zbiorowisko roślinne, zidentyfikować siedlisko leśne oraz siedlisko przyrodnicze i wskazać jego znaczenie w gospodarce 
leśnej 

potrafi wykonać pomiar drzewa i drzewostanu oraz ustalić ilość i jakość surowca drzewnego, posługując się odpowiednimi sposobami, 
metodami i przyrządami innowacyjnymi , potrafi wykorzystać uzyskane wyniki do określenia podstawowych cech taksacyjnych 
drzewostanu 

potrafi zorganizować w terenie i ocenić wykonanie kompleksowych prac i zabiegów z nasiennictwa, szkółkarstwa, odnowieniowych, 
pielęgnacyjnych, ochronnych, inżynieryjnych, ścinkowozrywkowych i transportowych 

umie ocenić ślady bytowania oraz płeć i wiek zwierząt łownych, określić podstawowe parametry populacyjne, w tym przeprowadzić 
inwentaryzację zwierzyny, potrafi zorganizować polowanie oraz podjąć działania ograniczające szkody od zwierzyny 

potrafi przeprowadzić kompleksową inwentaryzację i ocenę ekosystemu leśnego i zasobów leśnych oraz dokonać wielostronnej analizy 
wyników i przedstawić długofalową prognozę rozwoju lasu, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania planów gospodarczych 
i ochronnych 

potrafi biegle dokumentować w wersji elektronicznej zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, z wykorzystaniem 
aktualnie stosowanych technologii i aplikacji, w tym technik innowacyjnych 

potrafi kompleksowo wykorzystywać w praktyce dokumentacje, instrukcje, bazy danych i inne opracowania związane z leśnictwem 

potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę ekonomiczną, społeczną i prawną podejmowanych działań 

potrafi wielokierunkowo pozyskiwać, przetwarzać, integrować i prezentować informacje z zakresu leśnictwa posługując się technologiami 
informatycznymi, w tym technikami innowacyjnymi 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień publicznych, elokwentnie wygłosić prezentację oraz prowadzić 
dyskusję na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach w zakresie ogólnym, zawodowym 
i edukacyjnym 

potrafi zauważyć reakcje ekosystemów leśnych na globalne zmiany środowiska i ocenić ich znaczenie dla hodowli lasu oraz skojarzyć 
symptomy zamierania lasu z ekologicznymi właściwościami gleb i ekofizjologią systemów korzeniowych drzew leśnych 

posiada podstawowe umiejętności z zakresu kartowania gleb, umie zastosować właściwe sposoby zachowania żyzności i produkcyjności 
gleb leśnych, potrafi rozpoznać stopień degradacji gleb leśnych i zastosować odpowiednie zabiegi rekultywacyjne w celu podniesienia ich 
żyzności i produkcyjności. 

potrafi rozpoznać elementy leśnictwa proekologicznego oraz podejmować działania zgodne z proekologicznym modelem gospodarstwa 
leśnego, zapewniające jego trwałość i wielofunkcyjność 

potrafi korzystać z genetycznych baz danych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

integruje się do pracy w grupie, przyjmując w niej różne role 

posiada zdolności przywódcze na różnych poziomach i jako lider zespołu jest świadomy odpowiedzialności za efekty jego pracy 

potrafi wskazać priorytetowe cele służące do realizacji postawionego przez siebie lub innych zadania 

ma pogłębioną świadomość misji wykonywanego zawodu z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych oraz odpowiedzialności 
za stan środowiska naturalnego 

potrafi wieloaspektowo ocenić skutki prowadzonej działalności dla środowiska przyrodniczego i ludzi, w tym za bezpieczeństwa pracy 
własnej i innych 
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rozumie potrzebę uczenia ustawicznego, wykazuje inicjatywę ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego 
zawodu, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

 
B. dane Stażysty/ki i Pracodawcy 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI ……………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
……………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
(adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY 
OPIEKUN STAŻU 

………………………………………………………………………………………….………… 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 
C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU141 

od: 
dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU 
PRACY152 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA ZAWODU LUB 
SPECJALNOŚCI ……………………………………………………………………………………………………. 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                 
1Realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2018 r. 
2Staż realizowany jest w układzie: maksymalnie 8 godz./dziennie i 40 godz./tygodniowo; minimalnie 120 
godz./miesięcznie). 
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……………………………………………………………………………………………………. 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………… 
PODPIS  STAŻYSTY/KI 

…………………………………………………… 
PODPIS REALIZATORA STAŻU 

(PRACODAWCA) 

………………………………………………… 
PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11c do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 
 

 
……………………………………………………… 

pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Technologia Drewna, I stopień (studia inżynierskie) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma podstawową wiedzę z zakresu biologii obejmującą anatomię drewna i identyfikację jego rodzajów na podstawie mikro 
i makrostruktury 

ma podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej oraz chemii stosowanej w drzewnictwie 

ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do kierunku technologia drewna oraz wiedzę niezbędną 
do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 

ma ogólną wiedzę na temat biosfery, procesów chemicznych i fizycznych w niej zachodzących, zasobów leśnych i drzewnych oraz podstaw 
techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz technicznych 
zadaniach inżynierskich, dostosowaną do kierunku technologia drewna 

wykazuje znajomość podstawowych metod i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu szeroko pojętego 
drzewnictwa  

wykazuje podstawową znajomość technologii stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu szeroko pojętego 
drzewnictwa 

wykazuje podstawową znajomość materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technologii drewna 

wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów w zakresie technologii drewna pozwalających 
wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka 
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zna typowe technologie inżynierskie w zakresie szeroko pojętego drzewnictwa 

ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego 
zagrożeniach 

ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich i leśnych w powiązaniu 
z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów 
informacji patentowej 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla technologii drewna 

ma podstawową wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w branży drzewnej, wykorzystuje wiedzę z zakresu organizacji 
i zarządzania oraz kształtowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw 

ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych z zakresu szeroko pojętego drzewnictwa 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z zakresu technologii drewna pochodzących z różnych źródeł (także 
w języku obcym) podanych w różnych formach, a także dokonywania ich interpretacji i wyciągania wniosków oraz formułowania 
i uzasadniania opinii 

posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej 

potrafi stosować podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu drzewnictwa 

potrafi wykonać pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego 
drzewnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski 

potrafi dokonać identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję w zakresie drzewnictwa, zdrowie ludzi, stan 
środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji 
dostosowanych do kierunku technologia drewna 

posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi 
i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji drzewnej, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz 
technicznych i organizacyjnych zadań inżynierskich zgodnych z technologią drewna 

posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla 
nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich 

posiada umiejętność przygotowania typowych technicznych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień 
szczegółowych z zakresu technologii drewna z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu 
technologii drewna z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

ma umiejętności językowe w zakresie drzewnictwa i leśnictwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać 
wnioski 

potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne 

potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne 

potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, systemy 
i procesy w zakresie technologii drewna 

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla 
technologii drewna 

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze 
praktycznym, charakterystycznego dla technologii drewna oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia 

potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla 
technologii drewna, używając właściwych metod, technik i narzędzi 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się 

potrafi współdziałać i pracować w zespole zarówno jako lider, jak i członek grupy 

potrafi odpowiednio ustalić priorytety związane z realizacją zadania określonego przez siebie lub innych 

poprawnie rozpoznaje i dokonuje wyboru zoptymalizowanych rozwiązań związanych z technicznymi i technologicznymi, ekonomicznymi 
i społecznymi aspektami zawodu technologa drewna 

posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję drzewną wpływającą na otoczenie 
i na stan środowiska naturalnego oraz rozumie ważność pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej 

6 ma świadomość zagrożeń i potrafi ocenić skutki działań w zakresie szeroko rozumianego drzewnictwa 

ma świadomość, jako absolwent kierunku inżynierskiego, potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w różnych obszarach wiedzy 
związanej z drzewnictwem 

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy mając świadomość konieczności dostosowywania się do zmian w mikro- i makro 
otoczeniu przedsiębiorstwa oraz tworząc projekty przedsięwzięć inwestycyjnych w przemyśle drzewnym 
 

B. dane Stażysty/ki i Pracodawcy 
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IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI ……………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
……………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
(adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY 
OPIEKUN STAŻU 

………………………………………………………………………………………….………… 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU161 

od: 
dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU 
PRACY172 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA ZAWODU LUB 
SPECJALNOŚCI ……………………………………………………………………………………………………. 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1 Realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2018 r. 
2Staż realizowany jest w układzie: maksymalnie 8 godz./dziennie i 40 godz./tygodniowo; minimalnie 120 
godz./miesięcznie). 
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– w części A dot. WZ) ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………… 

PODPIS  STAŻYSTY/KI 
…………………………………………………… 

PODPIS REALIZATORA STAŻU 
(PRACODAWCA) 

………………………………………………… 
PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 
 

Załącznik nr 11d do Regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych 

Projekt pt.: „Studiujesz – praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu”, nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S232/15 

 
 

……………………………………………………… 
pieczęć Uczelni 

PROGRAM STAŻU 
 

A. wyciąg z efektów kształcenia dla kierunku – Technologia Drewna, II stopień (studia 
magisterskie) 
 

WIEDZA ZAWODOWA (WZ) 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii i nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do kierunku technologia drewna oraz wiedzę niezbędną 
do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 

ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery i procesów w niej zachodzących oraz zasobów leśnych i drzewnych, a także podstaw techniki 
i kształtowania środowiska dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, technicznych zadaniach inżynierskich, 
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dostosowaną do kierunku technologia drewna 

wykazuje znajomość zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu drzewnictwa 

wykazuje znajomość zaawansowanych technik i technologii stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu drzewnictwa 

wykazuje znajomość zaawansowanych materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu drzewnictwa 

wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów w zakresie technologii drewna pozwalających 
wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka 

zna typowe technologie inżynierskie w zakresie szeroko pojętego drzewnictwa 

ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 
o jego zagrożeniach 

ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich i leśnych w powiązaniu 
z funkcjonowaniem przemysłu drzewnego 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekonomiki, marketingu 
i rachunkowości dostosowaną do kierunku technologia drewna 

ma ogólną wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży drzewnej 

ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych z zakresu drzewnictwa 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (UZ) 

posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z zakresu technologii drewna pochodzących z różnych źródeł (także 
w języku obcym) podanych w różnych formach, a także twórczej ich interpretacji i wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania 
opinii 

posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej 

potrafi stosować odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu drzewnictwa 

potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić zadanie badawcze lub projektowe z zakresu technologii drewna, a także dokonać analizy 
i ocenić poprawność wykonanego zadania 

potrafi samodzielnie i wszechstronnie przeanalizować problemy wpływające na produkcję w zakresie drzewnictwa, zdrowie ludzi, stan 
środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji 
dostosowanych do kierunku technologia drewna 

posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (z wykorzystaniem odpowiednich technik, technologii, narzędzi i materiałów), 
z zakresu technologii drewna, umożliwiających poprawę jakości życia człowieka przy racjonalnym korzystaniu z zasobów przyrody 

potrafi ocenić wady i zalety podejmowanych działań (również ich oryginalność) w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych – 
dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i w języku obcym, z zakresu właściwego dla 
technologii drewna 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym w zakresie właściwym dla 
technologii drewna 

ma umiejętności językowe w zakresie drzewnictwa i leśnictwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty (również pomiary i symulacje komputerowe), interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać 
wnioski 

potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne 

potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne 

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich 

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, systemy 
i procesy w zakresie technologii drewna 

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla 
technologii drewna 

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze 
praktycznym, charakterystycznego dla technologii drewna oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia 

potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla 
technologii drewna, używając właściwych metod, technik i narzędzi 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KS) 

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

potrafi współdziałać i pracować w zespole, zarówno jako lider jak i członek grupy 

potrafi odpowiednio ustalić priorytety związane z realizacją zadania określonego przez siebie lub innych 

poprawnie rozpoznaje i dokonuje wyboru zoptymalizowanych rozwiązań związanych z technicznymi i technologicznymi oraz 
ekonomicznymi i społecznymi aspektami zawodu technologa drewna 

posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję drzewną wpływającą na otoczenie 
i na stan środowiska naturalnego oraz rozumie ważność pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej 

zna działania zmierzające do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działań w zakresie szeroko rozumianego drzewnictwa 

ma świadomość, jako absolwent kierunku inżynierskiego, potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w różnych 
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obszarach wiedzy związanej z drzewnictwem 

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy mając świadomość konieczności dostosowywania się do zmian w mikro- i makrootoczeniu 
przedsiębiorstwa oraz tworząc projekty przedsięwzięć inwestycyjnych w przemyśle drzewnym 

 

B. dane Stażysty/ki i Pracodawcy 

IMIĘ I NAZWISKO 
STAŻYSTY/KI ……………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA PRACODAWCY 
……………………………………………………………………………………………………. 

MIEJSCE REALIZACJI 
STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
(adres siedziby / oddziału instytucji lub przedsiębiorstwa) 

WYZNACZONY 
OPIEKUN STAŻU 

………………………………………………………………………………………….………… 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 
 

C. informacje o stażu 

TERMIN REALIZACJI 
STAŻU181 

od: 
dd-mm-rrrr 

do: 
dd-mm-rrrr 

ROZKŁAD CZASU 
PRACY192 

Planowane godziny pracy:  

Przewidywana liczba godzin stażu dziennie:  

Dni tygodnia, w których realizowany jest staż:  

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 
NA WYKONANIE STAŻU 

360 godzin 

NAZWA ZAWODU LUB 
SPECJALNOŚCI ……………………………………………………………………………………………………. 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
WYKONYWANYCH 
NA STAŻU 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1Realizacja stażu musi zawierać się w przedziale czasowym między 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2018 r. 
2Staż realizowany jest w układzie: maksymalnie 8 godz./dziennie i 40 godz./tygodniowo; minimalnie 120 
godz./miesięcznie). 



 

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

 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

 
 

WIEDZA ZAWODOWA 
WYMAGANA PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. WZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. UZ) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 
WYMAGANE PODCZAS 
STAŻU 
(zakres na podstawie 
Wyciągu z efektów 
kształcenia dla kierunku 
– w części A dot. KS) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………… 
PODPIS  STAŻYSTY/KI 

…………………………………………………… 
PODPIS REALIZATORA STAŻU 

(PRACODAWCA) 

………………………………………………… 
PODPIS ORGANIZATORA STAŻU 

(UCZELNIA) 

 


