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ZASADY REKRUTACJI NA STAŻ / PRAKTYKĘ  
 

1. W ramach zadania „Staże i praktyki zawodowe” zaplanowane są 2 formy wsparcia: 

- 8-tygodniowy staż zawodowy w firmie z branży chemicznej, 

- krótkoterminowa mobilna praktyka zagraniczna. 

2. Staże zawodowe będą trwały 8 tygodni. Ich realizacja nastąpi w dwóch edycjach:  

- od lipca do września 2014 r. (I edycja - 15 studentów), 

- od lipca do września 2015 r. (II edycja - 15 studentów). 

3. W stażach weźmie udział łącznie 30 studentów, w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn.  

4. Krótkoterminowa mobilna praktyka zagraniczna będzie trwała 10 dni i zostanie zorganizowana  

w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15. Weźmie w niej udział 15 studentów,  

w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn. 

5. Student w ramach Projektu może uczestniczyć tylko 1 raz w wybranej formie wsparcia.  

6. Sam udział w rekrutacji do jednej z wymienionych form wsparcia nie wyklucza możliwości ubiegania 

się o udział w stażu lub praktyce podczas kolejnych rekrutacji.  

7. Rekrutacja i organizacja staży zawodowych będzie przebiegała zgodnie z „Regulaminem organizacji 

i przeprowadzania staży dla studentów kierunków zamawianych ZUT”. 

8. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów na staż uwzględniając zapisy określone w punkcie 3 

oraz limity dla poszczególnych kierunku studiów, określone we wniosku o dofinansowanie: 

- technologia chemiczna: 2 x 8 = 16 osób, 

- inżynieria chemiczna i procesowa: 2 x 4 = 8 osób, 

- ochrona środowiska: 2 x 3 = 6 osób. 

9. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów na staże będzie średnia ocen obliczona  

na podstawie Regulaminu studiów. Średnia ta będzie liczona od początku studiów,  

z uwzględnieniem średniej ocen uzyskanych w semestrze zimowym, poprzedzającym staż/praktykę.  

10. W przypadku takiej samej średniej ocen, o kolejności kandydatów na liście rankingowej będzie 

decydowała średnia ocen uzyskanych w semestrze zimowym, poprzedzającym staż/praktykę. 

11. W przypadku zaniedbywania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Projekcie,  

decyzja o zakwalifikowaniu na staż/praktykę może zostać unieważniona na podstawie decyzji 

Przewodniczącego Komisji. 

 

  


