Staż

Do pobrania

- Regulamin organizacji i przeprowadzania staży: [Pobierz plik]
- Procedura realizacji staży: [Pobierz plik]

Zgłoszenie udziału w rekrutacji na staż
- Wniosek aplikacyjny: [Pobierz plik]

Deklaracja woli udziału przedsiębiorstwa
- Deklaracja woli udziału: [Pobierz plik]

Dokumentacja po zakwalifikowaniu na staż
-

Potwierdzenie przyjęcia na staż: [Pobierz plik]
Deklaracja uczestnictwa studenta w stażu: [Pobierz plik]
Dane stażysty do umowy: [Pobierz plik]
Dane opiekuna stażysty do umowy: [Pobierz plik]

- Umowa o realizację stażu: [Pobierz plik]
- Umowa zlecenie: [Pobierz plik]
- Oświadczenie zleceniobiorcy: [Pobierz plik]

Dokumentacja w trakcie realizacji stażu
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- Dziennik stażysty: [Pobierz plik]
- Potwierdzenie odbycia stażu: [Pobierz plik]

Dokumentacja po zakończeniu stażu

- Ankieta dla studentów: [Pobierz plik]
- Ankieta dla przedstawicieli przedsiębiorstw: [Pobierz plik]

Koordynator ds. staży:
dr inż. Maria Baron-Puda
e-mail: inzynier.staze@ath.bielsko.pl, mpuda@ath.bielsko.pl
bud. A, pok. 5 (parter)
tel. 33 8279 251
konsultacje w sprawie staży w semestrze zimowym 2014/2015:
wtorki: godzina 10:20 - 11:20

Rekrutacja na staże w 2014 roku
Przewidywana liczba studentów do odbycia staży w 2014 roku na poszczególnych rodzajach i
kierunkach studiów:
Rodzaj studiów
stacjonarnych
Kierunek

Semestr

1. stopnia

2. stopnia
(pod warunkiem
posiadania
statusu studenta)

4

Liczba staży

MiBM

sem. 6

MiBM

sem. 3
3 miesiące

Czas trwania stażu
9

Re

3

luty 2014
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2. stopnia
uzyskania
wpisu na sem. 2)

MiBM
7

sem. 1
3 miesiące

(pod warunkiem
kwiecień 2014

1. stopnia

AiR

sem. 6

11

1. stopnia

Informatyka

sem. 6

9

1. stopnia

Informatyka

sem. 6

25

3

3

1

Informacje o rekrutacji będą umieszczone na plakatach oraz na stronie projektu. Po
zakończeniu rekrutacji lista osób zakwalifikowanych do odbycia staży zostanie zamieszczona
na stronie projektu.
Rekrutacja na staże
Zapraszamy studentów na WBMiI Akademii Techniczno-Humanistycznej do wzięcia udziału w
płatnych stażach. Rekrutacja trwa w roku 2013 i 2014 w okresie podanym w regulaminie
staży, punkt 2.1.
Rodzaj studiów
Kierunek
Semestr
Liczba staży
Czas trwania
1. stopnia

MiBM

2. stopnia

MiBM

sem. 1
wpisu na sem. 2)
4
1. stopnia

sem. 6

11

sem. 6

11

3

(po uzyskaniu
3 miesiące
AiR

1. stopnia

Informatyka

sem. 6

9

1. stopnia

Informatyka

sem. 6

24

3

3
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1

Uwaga! Rekrutacja dodatkowa na staże

Są jeszcze wolne miejsca (w ramach drugiej edycji) - dotyczy WBMiI, kierunek Informatyka.
Rodzaj studiów
Kierunek
1. stopnia

Semestr
Informatyka

Liczba staży
sem. 6

Czas trwania
4

Ok

1

Koniec roku 2013

i początek roku 2014

Dodatkowa rekrutacja na staż: [Pobierz...]
W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje średnia ocen (studenci powinni pobrać z
Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów). Wynagrodz
enie: 35 zł/godz. (brutto)
Informujemy, że po zakwalifikowaniu na staż warunkiem koniecznym do jego rozpoczęcia jest
zaliczenie praktyki programowej.
Wyniki dodatkowej rekrutacji: [Pobierz...]

Staż
Studentki i studenci ostatnich lat studiów są objęci programem staży dostosowanym do
tematyki pracy dyplomowej związanej z profilem przedsiębiorstwa. Wdrożenie praktycznych
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elementów kształcenia poprzez połączenie wiedzy teoretycznej nabywanej w czasie studiów z
umiejętnościami praktycznymi podczas staży w przedsiębiorstwie umożliwi uczestnikom
zdobycie doświadczenia zawodowego i pozwoli na szybkie wejście na rynek pracy.

Studenci będą mogli skorzystać ze staży, za które otrzymają wynagrodzenie :
- na kier. MiBM (I i II stopnia) - 40 staży 3-miesięcznych (w sumie w dwóch edycjach)
- na kier. Informatyka - 18 staży 3-miesięcznych oraz 48 staży 1-miesięcznych. (w sumie w
dwóch edycjach)
- na kier. AiR - 10 staży 3-miesięcznych (w sumie w dwóch edycjach)

Zakres i program staży uzgadniany będzie bezpośrednio z pracodawcami. Jako opiekunowie
staży będą wyznaczani w firmach specjaliści posiadający doświadczenie w pracy w danym
przedsiębiorstwie. Staże będą monitorowane na bieżąco. Regularnie gromadzone będą
informacje od pracodawców w sprawie poziomu dopasowania absolwentów do ich potrzeb.

Lista studentów zakwalifikowanych do odbycia staży w drugiej edycji w roku 2013: [Pobierz...]
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