Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 30.12.2016
DOTYCZY PROJEKTU : W YSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE ZAWODOWE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE DLA STUDENTEK
I STUDENTÓW KIERUNKÓW BIOLOGICZNYCH I NAUK O Z IEMI .

1. WSTĘP
Od 2 stycznia na Wydziale BiNoZ UJ realizowany będzie projekt stażowy w ramach programu
Studiujesz? Praktykuj. Szczegółowe założenia projektu zostały Państwu przedstawione na
spotkaniach dla poszczególnych kierunków. Poniżej krótko streszczone zostały najważniejsze
założenia projektu:








Grupą docelową są wyłącznie studenci II roku z kierunków: biologia, neurobiologia, e-gospodarka
przestrzenna, geografia, geologia, zarządzanie zasobami przyrody.
Staże muszą trwać 3 miesiące i obejmować 120 – 168 godzin w ciągu miesiąca.
Staż musi się rozpocząć nie później niż 3 miesiące po terminie egzaminu magisterskiego (może
rozpocząć się wcześniej) i zakończyć nie później niż do 30 listopada 2017.
Rekrutacja odbywa się w oparciu o dwa kryteria: średnią ocen z I roku SUM oraz ocenę listu
motywacyjnego.
Stypendium stażowe, płatne po każdym zaliczonym zgodnie z programem stażu miesiącu w kwocie
2012 zł (podstawa) minus stawki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w wysokości przewidzianej
przepisami – kwota potrącenia zależy od indywidualnego statusu stażysty.
Refundacja kosztów zakwaterowania, w oparciu o dokumentację rzeczywiście poniesionych kosztów
(faktura, umowa najmu), wypłacana tylko jeżeli miejsce stażu jest odległe o co najmniej 50 km od
miejsca stałego zamieszkania. Refundacja do kwoty 1000 zł miesięcznie. Podobne warunki obowiązują
odnośnie refundacji kosztów dojazdu, do kwoty 200 zł na staż.

2. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Biuro projektu stażowego będzie mieściło się w budynku Instytutu Nauk o Środowisku, pokój I.1.10. Dyżur
w Biurze projektu w każdą środę w godzinach 15:30 – 16:30 (godziny te mogą ulec zmianie), dyżury rozpoczną
się od 1 lutego 2017. Strona internetowa projektu: www.stazebiogeo.uj.edu.pl (uwaga, w pierwszych dniach
stycznia strona może jeszcze nie być dostępna!).
Kontakt z Biurem Projektu: mgr Dominika Dragosz-Kluska, dominika.dragosz@uj.edu.pl.
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Kierownik projektu: dr Maciej Kania, maciej.kania@uj.edu.pl, dyżur w poniedziałki, godz. 14:00 – 16:00, Instytut
Nauk Geologicznych UJ, ul. Oleandry 2a, pok. 304 (lokalizacja ulegnie zmianie po przeprowadzce ING na
Kampus).
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3. REKRUTACJA
Rekrutacja będzie trwała od 4 do 17 stycznia 2017. Regulamin projektu wraz z regulaminem rekrutacji znajdą
Państwo w załączniku do komunikatu. Wskazany termin jest podstawowym terminem zgłoszeń, rekrutacja
uzupełniająca będzie ogłoszona wyłącznie w sytuacji braku chętnych.
Aby zgłosić się do projektu należy:
1) Wypełnić załączony formularz R2. Formularz wypełniamy na komputerze, drukujemy
i podpisujemy wszędzie, gdzie jest to konieczne. Zakres danych o które prosimy wynika z regulacji
Instytucji Pośredniczącej – NCBiR.
2) Wypełnić załączony formularz R3. Formularz wypełniamy komputerowo, drukujemy
i podpisujemy. Następnie należy zgłosić się do swojego sekretariatu ds. studenckich w celu
uzyskania wpisu średniej ocen z I roku – w związku z tym proszę przygotować dokument ze
stosownym wyprzedzeniem.
3) Podpisane formularze należy złożyć w u p. mgr Dominiki Dragosz-Kluski w sekretariacie Instytutu
Nauk o Środowisku, ul Gronostajowa 7(pok. 2.0.10)w następujących terminach:
a) poniedziałki 9 i 16 stycznia: 12:00 – 14:00;
b) pozostałe dni robocze w okresie rekrutacji (wtorek – piątek): 9:00
Studenci geologii mogą składać dokumenty również bezpośrednio u kierownika projektu ale
wyłącznie do piątku, 13 stycznia; po tym terminie należy udać się na Kampus.
Kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę przy kwalifikacji do projektu.

4. LIST MOTYWACYJNY
W formularzu R3 znajduje się miejsce na wpisanie treści listu motywacyjnego. Należy zapoznać się ze
wskazówkami w objaśnieniu. Podanie pożądanego miejsca odbywania stażu nie jest obligatoryjne, aczkolwiek
może być istotne w formułowaniu oczekiwań w stosunku do stażu. Na stronie internetowej projektu zostanie
zamieszczona lista potencjalnych pracodawców, proszę jednak traktować ją wyłącznie jako wskazówkę. Nie
gwarantujemy też, że uda się zorganizować staż u wskazanego pracodawcy.
List motywacyjny oceniany będzie przez komisję powołaną dla każdego kierunku z osobna.
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