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W PROJEKCIE

,,STAZE NA START- program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jako6ci staZe dla student6w Wydzialu

Zarzqdzanie, Informatyki i Finans6w"

s1
Informacje o projekcie

1.

Projekt ,,STAZE NA START- program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jako6ci staze dla
student6w Wydzialu Zarzqdzanie, Informatyki

i

Finans6w"- realizowany jest

w ramach

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 20t4-2020; Dzialanie 3,1. Kompetencje
wy2szym; OS

2.

Projekt

jest

III

w

Programu

szkolnictwie

Szkolnictwo wyzsze dla gospodarki i rozwoju.

wsp6lfinansowany przez Unig Europejskq

ze

Srodk6w Europejskiego Funduszu

Spolecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozw6j,

3, Nr projektu POWR,03,01.00-00-50661t7.
4. Gl6wnym celem projektu jest podniesienie
kierunk6w Zarzqdzanie, Informatyka
Informatyka

w

w

kompetencji studentek

Biznesie lub

i student6w 1, roku 2. stopnia

3, roku 1, stopnia kierunk6w Zarzqdzanie,

Biznesie, Logistyka Wydzialu Zarzqdzanie, Informatyki

i Finans6w Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wroclawiu realizujqcych ksztalcenie na kierunkach objgtych wsparciem w roku
akademickim 2018/2019 lub 20L912020 u na studiach stacjonarnych 1, roku 2 stopnia lub 3, roku 1,

stopnia zgodnych z efektami ksztalcenia wskazanymi w programie studi6w oraz potrzebami rynku
pracy.

5,

Projekt obejmuje swym zakresem organizacjg

i

realizacjg wysokiej jako5ci 6 tygodniowych (120

godzinnych) Sta2y dla Student6w/tek w instytucjach z terenu RP,

6,

Realizatorem Projektu

jest

Uniwersytet Ekonomiczny

we

Wroclawiu

z

siedzibq

ul, Komandorskiej 118/120 we Wroclawiu (53-345), dzialajqcy na podstawie umowy

przy

zawaftej

z Narodowym Centrum Bada6 i Rozwoju,

7.

Biuro Projektu, kt6re znajduje sig

w

strukturach Centrum Wsp6lpracy

z

Biznesem, mie6ci sig

w siedzibie Realizatora Projektu przy ul. Korinandorskiej 118/120 we Wroclawiu (53-345). Biuro czynne

jest w dni robocze w godzinach 9:00

8.

-

15:00, Kontakt telefoniczny: 71 368 08 94,

Projekt realizowany jest w terminach 01,09.2018-31,08,2020,
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Definicje

Biuro Projektu

w

-

znajduje siq

siedzibie Realizatora Projektu,

w
w

strukturach Centrum Wsp6lpracy

z Biznesem i

kt6rym podejmowane sq dzialania zwiqzane

z

jest

miejscem

realizacjq umowy

o dofinansowanie projektu, w tym obsluga student6w i pracodawc6w,

Dokumenty

aplikacyjne

komplet dokument6w niezbqdnych

do zakwalifikowania

Kandydata/ki

do udzialu w Stazu.
1,
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dokument potwierdzajqcy przebieg realizacji Sta2u prowadzony przez StaZystg/kg,

na podstawie kt6rego nastgpuje wyplata Wynagrodzenia Stazowego okre6lonego w Tr6jstronnej Umowie
Sta2owej.

Kandydat lka

-

osoba ubiegajqca sig o mozliwo66 udzialu w programie praktycznego przygotowujqcego

do wej6cia na rynek pracy w ramach Projektu,

Kierownik Projektu

-

osoba zatrudniona przez Realizatora Projektu

do

zaizqdzania operacyjnego

projektem,

- osoba wskazana paeT Pracodawcg spo6r6d jego pracownik6w, sprawujqca opiekq
merytorycznq nad Stazystq/kq i sprawujqca nadzor nad organizacjq i przebiegiem stazu zgodnie

Opiekun/ka Sta2u

z przyjgtym Programem Stazu.

Osoba nieaktywna zawodowo

-

osoba pozostajqca bez zatrudnienia, jednocze6nie nie zarejestrowana w

Powiatowym Urzgdzie Pracy jako osoba bezrobotna,

Pogram Staiu

-

dokument zawierajqcy cel, czas i termin StaZu, nazwQ dzialu

i stanowiska, w

ramach

kt6rego Stazysta/ka zdobqdzie do5wiadczenie, zakres zada6, harmonogram prac, rodzaj uzyskanych
kompetencji zwiqzanych z efektami ksztalcenia na danym kierunku.

Pracodawca (Podmiot)

-

podmiot gospodarczy/instytucja, kt6ra uczestniczy w Projekcie poprzez przyjgcie

Sta2ysty/ki na Staz i przydzielenie mu Opiekuna/ki Stazu,

Projekt

-,,STAZE NA START- program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jako5ci staze dla student6w

Wydzialu Zarzqdzanie, Informatyki

i

Finans6w" zdefiniowany

w S 1 Regulaminu projektu, Skr6t projektur

,,STAZE NA START...".

- Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu (UEW),
Projektu - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w -,,STAZE NA START- program rozwoju

Realizator Projektu

Regulamin

kompetencji poprzez wysokiej jakoSci staze dla student6w Wydzialu Zarzqdzanie, Informatyki i Finans6w",
zwany dalej Regulaminem Projektu,

Sta2

-

odplatna, 6-cio tygodniowa (w tym nie mniej ni2 20 godzinlL tydziei) 120-to godzinna, forma

praktycznego zdobycia kompetencji, odbywana u .Pracodawcy, majqca na celu poszerzenie wiedzy, rozwoj
kompetencji zgodnie z kierunkiem ksztalcenia i dostosowanie umiejgtno6cistaZysty/ki do potrzeb rynku pracy
oraz ich weryfikacjq.

Sta2ysta/ka - student lub studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu studi6w stacjonarnych

1,

roku 2, stopnia kierunk6w Zarzqdzanie, Informatyka w Biznesie Wydzialu Tarzqdzanie, Informatyki i Finans6w

lub 3, roku 1. stopnia kierunk6w Zarzqdzanie, Informatyka w Biznesie, Logistyka Wydzialu Zarzqdzanie,
Informatyki

i

20L8120L9

lub 20L912020, kt6ryia uzyskafla pozytywnq ocenQ w procesie rekrutacyjnym

Finans6w realizujqcy/a ksztalcenie na kierunkach objqtych wsparciem

zakwalifikowany/a do udzialu w projekcie,

w roku akademickim

i

zostafla
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Student/ka
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- osoba, kt6ra posiada status studenta/ki realizujqcego/ej ksztalcenie

|iil

na 1. roku 2, stopnia

kierunk6w Zarzqdzanie, Informatyka w Biznesie lub 3, roku 1. stopnia kierunk6w Tarzqdzanie, Informatyka

w Biznesie, Logistyka Wydzialu Tarzqdzanie, Informatyki i Finans6w studi6w stacjonarnych UEW,

Uczelniany/a Koordynator/ka Sta2u -

osoba wyznaczona

pzez Dziekana Wydzialu na danym kierunku,

kt6rej zadaniem jest weryfikacja Programu Sta2u ijego powiqzanie z efektami ksztalcenia na danym kierunku
oraz nadz6r nad przebiegiem Sta2y w odniesieniu do potrzeb Sta2ysty/ki i rozwoju Jego/Jej kompetencji,

Tr6jstronna Umowa

i

Sta2owa

umowa zawafta pomiqdzy Realizatorem Projektu, Pracodawcq

Sta2ystE/kq, okre6lajqca szczeg6lowe zasady realizacji sta2u

i

wynagrodzenia Studenta/ki, obowiqzk6w

Pracodawcy i wysoko6ci wynagrodzenia dla Opiekuna/ki Stazu,

Wynagrodzenie Sta2owe

-

wynagrodzenie cykliczne, wyplacane Stazy6cie/stce przez Realizatora Projektu

ze 5rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach realizacji Projektu,
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Rekrutacja do Projektu

1. Rekrutacja student6w/tek prowadzona bgdzie

-

Studenci/tki

cyklicznie

w zale2no6ci od bie2qcego

monitoringu

zaplanowanego naboru,

2. Informacja o naborze

Student6w/tek do projektu zostanie udostgpniona na stronie internetowej Projektu,

wyslana drogq elektronicznq

do

Student6w/ek, upowszechniona

na tablicach informacyjnych

w budynkach dydak$cznych UEW oraz podczas indywidualnych spotkari ze Studentami/kami.

3. Student/ka zainteresowany przystqpieniem do Projektu:
a, sklada w Biurze Projektu nastgpujqce dokumenty aplikacyjne

'

w terminie ogloszonej rekrutacji:

Formularz zgloszeniowy wraz z oSwiadczentamt:

-

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo,

-

o uregulowanym stosunku do uczelni, w tym zaliczonym ostatnim semestrze studi6w,
o niepelnosprawno6ci (jeZeli dotyczy),
o nieuczestniczeniu w programie Erasmus+,

o nieuczestniczeniu w projektach

,,STAZE NA START" realizowanych

w latach 20L6-

2018,

b, ma rno2liwo56 w wyjqtkowych sytuacjach

losowych przeslania podpisanego skanu dokumentacji

aplikacyjnej w terminie ogloszonej rekrutacji (a nastgpnie dostarczenia oryginal6w dokumentacji do
Biura Projektu);

c,

wybiera

i aplikuje na Program/y Sta2u prezentowanyle przez danego Pracodawcg na stronie

internetowej Projektu po formalnym zakwalifikowaniu siq do ProjeKu;

[
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4. Zgloszenie Kandydata/ki do

udzialu w
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projekcie zostanie

rozpatrzone

w oparciu o nastgpujqce kryteria:

a,

Student/ka 1, roku 2. stopnia lub 3. roku 1, stopnia wskazanych kierunk6w studi6w, okre5lony/a w
opisach grupy docelowej przedmiotowego projektu;

b, Student/ka studi6w stacjonarnych,

5.

O zakwalifikowaniu siq do projektu decyduje poprawno66 formalna zlozonych dokument6w'oraz

ich

ocena merytoryczna, a takze kolejno66 zglosze{.

6.

Dokumenty aplikacyjne os6b niespelniajqcych wymog6w formalnych

nie bqdq

zakwalifikowane

do oceny merytorycznej,

7.

Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje zlolone dokumenty,

a jej

wynikiem bqdq opublikowane listy

rankingowe (podstawowa i rezerwowa) os6[ przyjgtych do Projektu.

8.

Ostateczny wyb6r Kandydat6w/tek aplikujqcych

na Staze nastqpi ptzy

udziale Opiekun6w/ek

Stazy/Przedstawiciela/ki ze strony Pracodawc6w i Komisji Rekrutacyjnej,

9.

Kandydaciitki zostanq powiadomieni/one o wynikach rekrutacji drogq mailowq i/lub telefonicznq przez
przedstawiciela Pracodawcy,

po podjgciu decyzji o wsp6lpracy, do terminu wyznaczonego pzez

Kierownika Projektu, Studenci/tki sq zobowiqzani do niezwlocznego poinformowania Biura Projektu o
wyborze Pracodawcy. W przypadku rezygnacji ze Sta2u do udzialu w projekcie zaproszona bgdzie kolejna
osoba z listy rezerwowej,

10. W razie r6wnowaznych zgloszeh pierwszefistwo zakwalifikowania siq do Projektu bgdq mialy osoby
z niepelnosprawno6ciami, w innym przypadku pierwszefistwo w rekrutacji bgdq mialy osoby, kt6re
zglosily sig wczeSniej.

11.

W sytuacji, gdy w ramach danej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc, przeprowadzona zostanie

dodatkowa rekrutacja lub ogloszona rekrutacja w trybie ciqglym do czasu zabezpieczenia zaplanowanej

puli miejsc, w terminach ustalonych przez Kierownika Projektu, podanych do wiadomo6ci na stronie
internetowej projektu, Po analizie wska2nik6w zalo2onych w projekcie mozliwe jest r6wnieZ zwigkszenie
przez Kierownika Projektu limitu miejsc,

s4
Rekrutacja do Projektu

1, Rekrutacja

pracodawc6w prowadzona bqdzie

.

- Pracodawcy

w spos6b ciqgly z zachowaniem cyklicznej

aktualizacji

danych podmiot6w zakwalifikowanych do Projektu,

2. Informacja o naborze Pracodawc6w do projektu zostanie udostgpniona

na stronie internetowej pQektu

i/lub wyslana drogq elektronicznq do Pracodawc6w.

3.

Pracodawca zglaszajqcy sig do projektu:

a.

zobowiqze siq do przygotowania odpowiedniego stanowiska pracy dla Sta2ysty/-tki i wyznaczenia

Opiekuna/-ki Stazu,
4
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b,

prowadzi dzialalno66 rynkowq min, 2 lata,

c.

nie jest w stanie likwidacji lub upadloSci,

d,

jest wiarygodny merytorycznie i finansowo,

e.

przedstawi Program/y Sta2u zgodnyle z wybranym kierunkiem w oparciu o dostqpny wz6r dokumentu
Projektu,

4.

Pracodawca zainteresowany przyjgciem Sta2ysty/ki ma mozliwoS6 zlozenia dokurnentacji bezpo5rednio w

Biurze Projektu lub drogq elektronicznE na adres pracodawcy,staze@ue,wroc,pl w terminie aktualizacji
danych Podmiot6w (a nastgpnie dostarczenia oryginal6w dokumentacji do Biura Projektu),

5.

Kompletne zgloszenie Pracodawcy stanowi:

a.
b,

6.

Formularz zgloszeniowy Pracodawcy wraz z odpowiednimi o6wiadczeniami,
Program Stazu w oparciu o wz6r dokumentu Projektu.

do udzialu w

Zgloszenie Pracodawcy

Projekcie zostanie rozpatrzone

w

oparciu

o nastgpujqce kryteria:

L wymagania podstawowe:

a.

zobowiqzanie do przygotowania odpowiedniego stanowiska pracy dla Sta2ysty/ki

i

wyznaczenie

Opiekunaiki StaZu,

b.

dzialalno66 rynkowa

- min.2 lata,

c, o6wiadczenie, 2e nie jest w stanie upadlo6ci,
d, przedstawienie Programu Stazu w oparciu o wz6r dokumentu projektu,
IL wymagania dodatkowe:

a, co najmniej l2-mies,,
element6w ksztalcenia

udokumentowana, aktualna wsp6lpraca

-

z

UEW

w

zakresie praktycznych

10 pkt,

b. funkcjonowanie na rynku:
od3do5lat-2pkt,
powy2ej 5 do 10 lat - 5 pkt,
powy2ej 10 lat - 10 pkt,

c, przyjgcie na Staz co najmniej 10 student6w - 5 pkt,

7.

KaZdorazowo

'

w wyznaczonych terminach aktualizacji danych, Pracodawcy zgloszeni juz do projektu

mogE aktualizowa6 swoje zgloszenie poprzez wycofanie/dodanie nowych Program6w Sta2u lub zawiesi6

udzial do odwolania.

8.

O zakwalifikowaniu Pracodawcy

i zlo2onego/ych Programu/6w Stazu do projektu decyduje poprawnoS6

wypelnionych dokument6w, kt6re podlegajq ocenie formalnej (kompletnoSizlo2onych dokument6w oraz
spelnienie warunk6w podstawowych) oraz spelnienie warunk6w z pkt:

t2.

9. Ocena w ramach wymagari dodatkowych zostanie uwzglgdniona na publikowanej li6cie
rankingowej zakwalifikowanych Pracodawc6w.
5
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zakwalifikowaniu Pracodawc6w podejmuje Kierownik Projektu po zakoiczeniu cyklicznej

aktualizacji danych,

11.

W

sytuacji, gdy nie zostanie zabezpieczona wystarczajqca liczba miejsc sta2owych i/lub pula

Pracodawc6w bgdzie niepelna na poszczeg6lne nabory/terminy czqstkowe realizacji stazy/kierunki

studi6w, Kierownik Projektu podejmie decyzjq
Podmiot6w

o

intensyfikacji dzialah na rzecz pozyskania nowych

do Projektu, Aktualizacja listy rankingowej w ramach rekrutacji Pracodawc6w

bqdzie

odbywat sig w trybie ciqglym,

L2. W przypadku braku akceptacji dokumentacji projektowej (m.in, um6w o powierzenie przetwarzania
danych osobowych, tr6jstronnej umowy staZowej) mimo zlo2enia stosownych o6wiadczeri w Formularzu

zgloszeniowym Pracodawcy ze strony Podmiot6w i/lub podjqtych negocjacji w tym zakresie, kt6re nie

zakolczq sig do czasu cyklicznej aktualizacji danych, Kierownik Projektu mo2e podjq6 decyzjg o
wstrzymaniu publikacji Program6w Stazowych dla poszczeg6lnych kierunk6w na dany termin realizacji
stazy, przy jednoczesnym zakwalifikowaniu formalnym Podmiotu na listg rankingowq Pracodawc6w w
projekcie, Po pozytywnym zakoficzeniu negocjacji mozliwy jest aktywny udzial Pracodawcy w kolejnym
wyznaczonym terminie realizacji stazu,

W przypadku utrzymujqcych sig trudnoSci z systematycznym uzyskiwaniem poprawnie przygotowanej
dokumentacji od poszczeg6lnych Pracodawc6w w wyznaczonych terminach (mimo wcze6niejszych
informacji zwrotnych i ciqglego monitorowania procesu), wplywajqcych na prowadzenie w spos6b
regularny i zorganizowany dokumentacji projektowej, Kierownik Projektu moze podjq6 decyzjg o
zawieszeniu/usunigciu Program6w Stazu danego Podmiotu oraz tym samym zawieszeniu/usunigciu
danego Podmiotu z nadchodzqcych/cyklicznych dzialafi podejmowanych w przedmiotowym projekcie,

w celu zabezpieczenia plynno6ci dokumentacyjnej i realizacyjnej poszczeg6lnych etap6w, Kazdorazowo
przy podjqciu takiej decyzji Pracodawca zostanie poinformowany drogq mailowq i telefonicznq,

14.

Powy2sza decyzja moZe zosta6 anulowana tylko w przypadku uzupelnienia wszelkich brak6w/wyjaSnieniu

nie6cislo6ci/usprawnieniu wsp6lpracy przez objqtych powyzszymi dzialaniami Pracodawc6w, Kierownik

Projektu notatkq projektowq przywraca Programy stazu

i tym

samym Podmiot na listg aktywnych

Program6w sta2y (z zastrzezeniem,2e decyzja o zawieszeniu/usunigciu moze by6 podjgta w stosunku
do jednego Pracodawcy wiqcej niZ jeden raz). W przypadku utrzymujqcych sig nawracajqcych trudno6ci

w przeplywie dokumentacji Kierownik Projektu moze podja6 decyzjg o trwalym zawieszeniu/usunigciu
Podmiotu w przedmiotowym projekcie do kofca jego trwania,

Wyniki rekrutacji zostanq udostgpnione na stronie internetowej projektu,

ss
Etapy realizacji Sta2y

1. Realizacja

Sta2y obejmowa6 bgdzie nastgpujqce dzialania:
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promocja i rekrutacja do projektu Student6w/tek i Pracodawc6w w wyznaczonych przez Realizatora
Projektu terminach,

b.

realizacja 3-godz. szkolenia dla Stazyst6w/tek nt. pracy w nowym Srodowisku, zasad r6wno6ci szans

kobiet i mqZczyzn, jak r6wnie2 niedyskryminowania os6b z niepelnosprawno5ciami,

c.

realizacja 4-godz. szkolenia dla Uczelnianych Koordynator6w/ek Sta2y

i

Opiekun6w/ek Stazu

nt, zachowania wysokiej jako6ci Sta2y i coachingowej pracy ze Sta2ystami/tkami,

d.

przeprowadzenie badari poziomu kompetencji StaZyst6w/tek

(test kompetencji)

w momencie

formalnego przystqpienia do Projektu i na zakofczenie Sta2u,

e,

realizacja 6 tygodniowych (120 godzinnych) Sta2y przez Student6w/tki zgodnie z Programem Sta2u u
Pracodawcy,

.

s6

Prawa i obowiqzki Realizatora Projektu
1, Realizator Projektu ma prawo do:

a. kontroli i monitorowania realizacji Sta2u w miejscu jego odbywania,
b. wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub wczeSniejszego zakohczenia Stazu na wniosek Pracodawcy
lub z urzgdu po konsultacji z Pracodawcq w przypadku naruszenia przez Sta2ystq/kq zasad odbywania

StaZu zawartych

w

niniejszym Regulaminie

i

Tr6jstronnej Umowie

Stazowej,

w szczeg6lno6ci:

.
r

nieusprawiedliwionej nieobecno6ci,
naruszenia podstawowych obowiqzk6w okre6lonych w regulaminie pracy, w tym stawienia sig

do

miejsca odbywania Stazu albo przebywania

w nim, w

stanie wskazujqcym

na spo2ycie alkoholu, narkotyk6w lub innych Srodk6w odurzajqcych lub ich

spo2ywania

na stanowisku pracy,

.

niezrealizowania StaZu w pelnym wymiarze godzinowym,

c. rozwiqzania

Tr6jstronnej Umowy Stazowej na wniosek StaZysty/ki w przypadku niezrealizowania przez

Pracodawcg Programu Sta2u lub niedotrzymywania warunk6w jego odbywania, po wysluchaniu

Pracodawcy,

'

2. Realizator Projektu ma obowiqzek:

a,

zapewnienia od strony organizacyjnej przygotowania i realizacji Sta2y (m,in, zorganizowanie promocji

i rekrutacji, wyb6r i

nawiqzanie kontaktu

z

Pracodawcami, podpisanie

i

dostarczenie stronom

wla6ciwych dokument6w, wyposazenie student6w/ek w pakiet material6w zuzywalnych);

b.

realizacji 3-godz. szkolenia wprowadzajEcego dla Stazyst6w/tek nt, pracy w nowym Srodowisku, zasad

r6wno5ci szans kobiet
z niepelnosprawno6ciami,

i

mq2czyzn,

jak r6wniez

niedyskryminowania

os6b

ff
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realizacji 4-godz, szkolenia dla Uczelnianych Koordynator6w/ek StaZy

nt,

d.
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Opiekun6w/ek Stazu

zachowania jako6ci StaZy i coachingowej pracy ze Sta2ystami/tkami,

przeprowadzenia badaf poziomu kompetencji Stazyst6w/tek (testu kompetencji)

po

szkoleniu

wprowadzajqcym i na zakoficzenie StaZu,

e.

zapewnienia dofinansowania

do zakwaterowania poza miejscem

zamieszkania Sta2ysty/ki

(w przypadku zakwaterowania powyZej 50 km od miejsca zamieszkania), do wysokoSci kwot i 5rodk6w
zaplanowanych w bud2ecie projektu,

f.

zwrotu koszt6w dojazdu Sta2ysty/ki na Staz

w

przypadku dojazdu powyZej 50 km od miejsca

zamieszkania (na podstawie rzeczywi5cie poniesionych

i

udokumentowanych wydatk6w jako ich

refundacja). Sta2ysta/ka bqdzie rozliczal koszty przejazdu (w obie strony) zbiorowymi Srodkami
komunikacji publicznej

(II

klasy

-

jeZeli.przewoZnik przewiduje klasy), a tak2e koszt6w komunikacji

miejskiej do wysoko5ci kwot i Srodk6w zaplanowanych w bud2ecie projektu,

g,
h,

ubezpieczenia NNW StaZysty/ki,

i.

przekazania StaZy5cie/tce pakietu material6w zuzywalnych (teczka na dokumenty, planner, pamigC

pokrycia koszt6w niezbgdnych badaf lekarskich Stazysty/ki,

zewnqtrzna - pendrive 16 GB, identyfikator, wizytownik, flipchaft post it, kabel quafto),

j,

wyplaty wynagrodzenia stazowego Sta2yScie/tce,

k,

refundacji Pracodawcy wynagrodzenia Opiekuna/ki Stazu,

z wyjqtkiem sytuacji rezygnacji

przez

Pracodawcg z takiej moZliwo6ci,

l,

dbaloSci o prawidlowy przebieg realizacji Projektu.

E7
Prawa i obowiqzki Pracodawcy
1. Pracodawca ma prawo do:

a.
b,

podjgcia decy4i o przyjgciu lub nieprzyjgciu Studenta/ki aplikujqcego na Staz,
przerwania Stazu w przypadku naruszenia zasad odbywania Sta2u przezSta?ystq/kg, pod warunkiem

uprzedniej pisemnej zgody Realizatora Projektu oraz wezwania StaZysff/ki

do ich usunigcia

niezwlocznie, nie p62niej niz w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania,
Pracodawca ma obowiqzek:

a,

poinformowania Biura Projektu o przyjgciu lub nieprzyjgciu Studenta/ki aplikujqcego/ej na StaZ za

pomocE dedykowanego dokumentu ,,Formularz oceny kandydata/ki" zatwierdzonego przez
wyznaczonego/E Przedstawiciela/kQ Pracodawcy oraz przeslania drogq mailowq informacji
niezwlocznie po podjqciu przez Pracodawcg decyzji kwalifikujqcej lub niekwalifikujqcej Studenta/tkg,
przy zachowaniu termin6w wynikajqcych z harmonogramu naboru,'

b,

zorganizowania Sta2u bez nawiqzania stosunku pracy,

fi iliri,..",ff:*",-, Ufl::#,:::ll:'Er(onomicznv )il:i:H,T:;l'
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Opiekuna/ki Stazu, kt6ry udzieli Stazy6cie/stce wskaz6wek

powierzonych zada(t

oraz

w dokumentacji

a tak2e weZmie udzial w 4 -

Sta2u,

i

El

pomocy w wypelnianiu

po5wiadczy pisemnie prawdziwoS6 informacji zawafich

godz. szkoleniu dla

Uczelnianych

Koordynator6w/ek Stazu i Opiekun6w/ek Stazu,

d.

realizacji Programu Stazu, zawierajqcego m,in. zakres zadah do wykonania przez Sta2ystq/kq, rodzaj
uzyskiwanych (wzmacnianych) kompetencji zgodnie z efektami ksztalcenia;'ktOry stanowit bqdzie

zalqcznik

do

Tr6jstronnej Umowy Sta2owej, podpisywanej przez Realizatora Projektu

z Pracodawcq i Stazystq/kq,

e,

zagwarantowania StaZy6cie/tce stanowiska

pracy wyposazonego w spos6b

pozwalajqcy

na prawidlowq realizacjg Stazu,
f

.

zapewnienia Stazy6cie/tce bezpiecznych.i higienicznych warunk6w realizacji Stazu, w tym r6wniez
zagwarantowania prawa

do przerw

i

odpoczynku na zasadach takich,

jak dla

pracownik6w

zatrudnionych u Pracodawcy,

g,

poinstruowania StaZysty/ki

o

zasadach BHP

i p,

poZ.,

a

takze zapoznania StaZysty/ki

z obowiqzujqcymi regulacjami w zakresie organizacji pracy oraz porzqdku i dyscypliny pracy;

h,

ochrony danych osobowych Sta2ysty/ki,

i.

prowadzenia dokumentacji StaZu

(w tym: list

obecno6ci, potwierdzenia zapis5w Studenta/tki

w Dzienniku Stazu, kwestionariuszy ewaluacyjnych oraz innych dokument6w zwiqzanych z realizacjq
Tr6jstronnej Umowy Stazowej),

j.

niezwlocznego (najp62niej

w ciqgu 2 dni roboczych) powiadomienia

Realizatora Projektu

o przerwaniu Stazu przez Sta2ystq/kg, jego absencji lub naruszeniu przez niego zasad odbywania
Stazu okre6lonych

w Regulaminie oraz o innych zdarzeniach, majqcych znaczenie dla realizacji Stazu

w ramach Projektu,

s8
Prawa i obowiqzki Studenta/ki
Student/ka ma prawo do:

a,
b,

zlolenia aplikacji na wybrany/e Program/y Sta2u u danego Pracodawcy,
realizacji Stazu oraz Wynagrodzenia Stazowego, na warunkach okre6lonych w zawaftej Tr6jstronnej
Umowie Stazowej,

c.

zapewnienia dofinansowania do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

tj, powyzej 50 km od

miejsca zamieszkania do wysoko6ci Srodk6w zalozonych w bud2ecie projektu monitorowanym przez
KP,

d,

zwrotu koszt6w dojazdu na Staz w przypadku dojazdu powyzej 50'km od miejsca zamieszkania (na
podstawie rzeczywi6cie poniesionych i udokumentowanych wydatk6w jako ich refundacja, Sta2ysta/ka
bgdzie rozliczal koszty puelazdu (w obie strony) zbiorowymi Srodkami komunikacji publicznej (II klasy
q
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jeZeli przewo2nik przewiduje klasy) do wysoko5ci Srodk6w zalo2onych

w

|iil

bud2ecie projektu

monitorowanym przez KP,

e,

zwrotu koszt6w komunikacji miejskiej do wysokoSci 5rodk6w zaplanowanych w budzecie projektu
monitorowanym przez KP,

f,

pokrycia przez Realizatora Projektu ubezpieczenia NNW,

g,
h,

pokrycia przez Realizatora Projektu koszt6w niezbgdnych badai lekarskich,

i'

otrzymania pakietu material6w zuZywalnych (teczka na dokumenty, planner, wizytownik, pamiqd
zewngtrzna, identyfikator, flipchaft post it, kabel quafto),

i.

odpracowania nieobecno6ci spowodowanej chorobq lub sytuacjq losowq w oparciu o zaktualizowany

(zmieniony) harmonogram zawarty pomigdzy Stazystqlkq oraz Pracodawcq

(i

podpisany pzez

Realizatora), kt6ry okre6li dni i godziny, w kt6rych StaZysta/ka odpracuje nieobecno66,

2,

Student/ka ma obowiqzek:

a,

-

zlolenia w Biurze projektu przed rozpoczgciem sta2u nastgpujqcego o6wiadczenia,2e:

nie pozostaje z podmiotem przyjmujqcym na staz w stosunku pracy ani stosunku wynikajqcym

z umowy cywilno-prawnej,

-

nie jest wla6cicielem podmiotu przyjmujqcego na StaZ ani nie zasiada w organach zarzqdzajqcych

podmiotem przyjmujqcym na StaZ,
- nie pozostaje z zwiqzku mal2efiskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa do drugiego stopnia

z

wla5cicielem podmiotu przyjmujqcego

na Sta2, z

2adnq

z os6b zasiadajqcych

w organach zarzqdzajqcych podmiotem payjmujqcym na staz ani z Opiekunem/kq Sta2u wyznaczonym
przez podmiot przyjmujqcy na Staz,

b, zrealizowania

wszystkich element6w Stazu (udzial w 3-godz, szkoleniu wprowadzajEcym nt, prary w

nowym Srodowisku, zasad r6wno5ci kobiet

i

mqlczyzn,

jak r6wniez

niedyskryminowania os6b

z niepelnosprawno6ciami, badanie kompetencji, realizacja 120 godzinnego Stazu),

c.

zachowania

z

w

poufno6ci informacji dotyczqcych Pracodawcy/ uzyskanych

wykonywaniem obowiqzk6w

w

trakcie Stazu

(w szczeg6lno6ci

w

zwiqzku

informacji technicznych,

technologicznych, handlowych, organizacyjnych), nieujarnrnionych przez Pracodawcg do wiadomoSci
publicznej,

d,

przestrzegania ustalonego dla StaZysty/ki rozkladu czasu pracy oraz porzqdku

i

dyscypliny pracy

obowiqzujqcych u Pracodawcy,

e. rzetelnego i starannego wykonywania

powierzonych przez Pracodawcq obowiqzk6w

i stosowania sig do polecefi Opiekuna/ki Sta2u u Pracodawcy,
f

,

niezwlocznego, nie p62niej ni2 w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia, informowania Realizatora
Projektu o wszelkich nieprawidlowo5ciach w realizacji StaZu u Pracodawcy,

10
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prowadzenia dokumentacji Sta2u (listy obecno6ci podpisywanej codziennie przez StaZystq/kq

i

Opiekuna/kq Stazu, prowadzenia Dziennika StaZu oraz innych dokument6w zwiqzanych

z realizacjE Stazu),

h. dbania o dobry wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu oraz Pracodawcy,
i, dostarczenia do Biura Projektu dokumentacji potwierdzajqcej realizacjg Stazu (okreSlonej
szczeg6lowo w Tr6jstronnej Umowie Sta2owej) w ciqgu 3 dni roboczych po zakoriczeniu miesiqca

kalendarzowego lub okresu rozliczeniowego dotyczqcego realizowanego stazu, za kt6ry ma by6
wyplacone Wynagrodzenie Sta2owe,

j,

niezwlocznego powiadomienia Biuro Projektu

o

zmianie danych personalnych i/lub adresu

zamieszkania oraz wszelkich zdarzeniach majqcych wplyw na realizowany przez Niego/Niq Sta2,

k, stosowania sig do zapis6w niniejszego Regulaminu,
Udzial

w

Stazu organizowanym

w ramach

Projektu nie zwalnia zakwalifikowanego/ej Studenta/ki

z nalezytego wykonywania obowiqzk6w wynikajqcych ze statusu Studenta/ki, w tym z

uczestnictwa

w zajgciach dydaktycznych w ramach programu studi6w,

4. Student/ka przyjmuje do wiadomo5ci, 2e fakt zloZenia wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej, w tym
wniosk6w o zwrot koszt6w zakwaterowania, koszt6w dojazd6w, MPK itp. oraz rozliczajqcych staZ, w tym
Dziennika stazu nie jest jednoznaczny z automatycznym zatwierdzeniem ich do wyplaty, Poszczeg6lne

dokumenty podlegajq sprawdzeniu pod kqtem formalnym

i

merytorycznym,

O zatwierdzeniu

dokumentacji decyduje zesp6l projektowy (gl6wnie Kierownik projektu oraz Specjalista ds. realizacji
staZy), Student/ka kazdorazowo zostanie powiadomiony o odrzuceniu dokumentacji drogq telefonicznq

lub mailowApzez pracownik6w Biura Projektu.

se
Wynagrodzenie i koszty uczestnictwa w Projekcie
1. Sta2ysta/ka otrzyma z tytulu odbywania Sta2u Wynagrodzenie Stazowe wyplacane przez Realizatora
Projektu, Szczeg6lowe warunki wyplacania wynagrodzenia reguluje Tr6jstronna Umowa Sta2owa,
2. Opiekun/ka Sta2u

na podstawie Tr6jstronnej Umowy Sta2owej otrzyma wynagrodzenie za opiekg

merytorycznq nad StaZystq/kq oraz sprawowanie nadzoru nad Organizacjq i przebiegiem Sta2u, chyba 2e
Pracodawca zrezygnuje z takiej mo2liwo5ci,

3. Niespelnienie wymagaf zawartych

w

niniejszym Regulaminie, dotyczqcych rozliczenia

ze strony

StaZysty/ki jak i Opiekuna/ki Stazu skutkowa6 bgdzie wstrzymaniem wyplaty wynagrodzenia do czasu
wypetnienia tych obowiqzk6w,

510
Postanowienie koricowe
Regulamin dostgpny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.
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Za datq przyjgcia dokument6w przyjmuje sig datg podpisania ich przez Kandydata/kq w Biurze Projektu

lub datg wplywu w przypadku otaymania dokument6w pocztq'

3.
4.

ZloZone dokumenty nie podlegajq zwrotowi,

Zalqczniki do niniejszego Regulaminu stanowiq wzoryi

a, Tr6jstronnej Umowy StaZowej zawieranej migdzy

Realizatorem Projektu, Pracodawcq

a Sta2ystq/kq,

b.

Programu Stazu,

5. Sprawy sporne zwiqzane z wyktadniq i stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Projektu
rozstrzy ga Rea izator Projektu,
I

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Projektu'
7. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga .formy pisemnej, pod rygorem niewazno6ci,

zmianach dot. zasad

i

warunk6w rekrutacji

i

uczestnictwa

w

O

wszelkich

projekcie Realizator poinformuje

za po6rednictwem strony internetowej projektu,

8. Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania,

b.4
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