Regulamin studenckich krajowych staży w przedsiębiorstwie dla uczestników
projektu
„Warto poczuć chemię – zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
Zasady ogólne
§1

1. Krajowe staże w przedsiębiorstwach zorganizowane są dla 30 uczestników projektu POKL
„Warto poczuć chemię – zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” w okresie od 1 czerwca do 30 września 2014 r.
2. Wynagrodzenia za staże krajowe w przedsiębiorstwach wypłacane są 30 stażystom.
3. Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani na studencki staż zawodowy zgodnie z
zasadami określonymi w § 2 i § 3.
4. Sprawy związane z przyznawaniem wynagrodzenia za studenckie staże zawodowe i
monitorowaniem ich prawidłowego przebiegu koordynuje Kierownik i Koordynator Projektu.
5. Wynagrodzenie za studencki staż zawodowy przyznawane jest niezależnie od pomocy
materialnej, o której mowa w art. 173 ust. 1 i art. 173 oraz stypendiów za wyniki w nauce, o
których mowa w art. 173b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U.Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz stypendium motywacyjnego.
6. W ramach projektu POKL nie są zwracane koszty dojazdu do miejsca, w którym odbywa
się staż studencki, koszty wyżywienia oraz zakwaterowania.
Tryb i zasady kwalifikowania na studencki staż zawodowy
§2

1. Uczestnik Projektu ubiegający się o udział w stażu krajowym w przedsiębiorstwie składa
kartę zgłoszeniową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. O studencki staż zawodowy może ubiegać się uczestnik Projektu, który zaliczył I rok
studiów na kierunku zamawianym w terminie określonym w harmonogramie studiów oraz
przedstawił kartę przebiegu studiów za II rok studiów Kierownikowi i Koordynatorowi
Projektu.
3. Uczestnik Projektu ubiegający się o zakwalifikowanie na staż krajowy w przedsiębiorstwie,
wskazuje we wniosku jednego z Pracodawców zaproponowanych przez Kierownika i

Koordynatora Projektu, który będzie gotów przyjąć go na studencki staż zawodowy za
wynagrodzeniem, o którym mowa w § 1, pkt. 2.
4. Wypełnione i podpisane dokumenty określone w pkt. 1 i 2 § 2 uczestnik Projektu składa w
pokoju projektowym (pokój 1.72 poziom -1) w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca
2014 roku.
§3

1. Kwalifikacji Uczestników Projektu na studencki staż zawodowy dokonuje Komisja.
2. W skład komisji wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym Kierownik i Koordynator
Projektu.
3. Do obowiązków komisji należy w szczególności:
1) sprawdzenie prawidłowości formalnej i merytorycznej złożonych wniosków;
2) nie później niż do 31.03.2014 roku ustalenie i publikacja na stronie projektu listy
rankingowej uczestników Projektu ubiegających się o staż krajowy w przedsiębiorstwie
3) nie później niż do 30.04.2014 roku podjęcie decyzji i publikacja na stronie projektu listy
zakwalifikowanych na płatny staż krajowy w przedsiębiorstwie uczestników Projektu.
§4

1. Uczestnicy Projektu ubiegający się o staż krajowy w przedsiębiorstwie wyszczególnieni
zostaną na liście rankingowej w porządku malejących punktów rankingowych uzyskanych z
uwzględnieniem:
1) efektów kształcenia (wg tzw. listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen z
egzaminów I roku studiów oraz karty przebiegu studiów za II rok studiów),
2) zaangażowania w zadania Projektu.
§5

Pierwszych 30 uczestników Projektu z listy rankingowej opublikowanej przez Komisję
zostaje Stażystami.

W przypadku rezygnacji ze stażu krajowego w przedsiębiorstwie przez
któregokolwiek ze Stażystów miejsce to zostaje przyznane kolejnej osobie z
listy rankingowej.

Postanowienia końcowe
§6

Tekst regulaminu podany jest do wiadomości studentów przez ogłoszenie na stronie
internetowej projektu POKL „Warto poczuc chemię kierunku
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http://wartochemie.amu.edu.pl/ oraz jest do wglądu w pokoju projektowym.
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