Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (POWER).
W ramach projektu Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego realizuje moduł
stażowy obejmujący wsparciem 2184 studentek i studentów czterech
ostatnich semestrów studiów dziennych z 8 Wydziałów:

Wydział Chemii
Analityka chemiczna
Chemia
Chemia kosmetyczna
Chemia kosmetyków i
farmaceutyków z
elementami biznesu
Nauczanie chemii

Wydział EkonomicznoSocjologiczny
Bankowość i Finanse Cyfrowe
EkoMiasto
Finanse międzynarodowe
Gospodarka Przestrzenna
Logistyka
Informatyka i Ekonometria
Inwestycje i Nieruchomości

Wydział
Filologiczny
Filologia, spec. filologia
romańska
Filologia, spec. filologia
włoska
Lingwistyka dla
biznesu
Informacja w
środowisku cyfrowym

Wydział Nauk o
Wychowaniu
Pedagogika sportu

Wydział Biologii
i Ochrony
Środowiska
Biologia
Biomonitoring i
biotechnologie
ekologiczne /
Biomonitoring
Biotechnologia
Genetyka
Mikrobiologia
Ochrona Środowiska

Wydział Zarządzania
Analityka biznesu
Business Management
Cyfryzacja i zarządzanie
danymi w biznesie
Finanse i Inwestycje
Logistyka
Management and Finance
Marketing
Przedsiębiorczość i
zarządzanie innowacjami
Rachunkowość
Zarządzanie
Zarządzanie publiczne/
Zarządzanie miastem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Prawa i
Administracji
Administracja
Prawo

Wydział Nauk
Geograficznych
Geografia
Geoinformacja
Geomonitoring
Gospodarka
przestrzenna
Turystyka i rekreacja

240
godzin pracy dla stażysty

minimalnie
20 godzin
w tygodniu

kwota dla stażysty:
4 440,00 zł
kwota dla opiekuna stażu:
676,80 zł / stażysta

Moduł stażowy będzie realizowany od 2 stycznia 2020 roku do 30
września 2023

PO STRONIE UNIWERSYTETU
•

finansowanie wysokiej jakości staży

•

zaproponowanie wysokiej jakości program stażu i przykładowych
zadań stażowych

•

rekrutacja stażystów

•

przygotowanie studentów do rekrutacji (spotkanie z doradcą,
konsultacja CV)

•

stały monitoring jakości realizowanego stażu

•

ewaluacja stażu (ankieta oceny stażu dla stażysty, opiekuna, firmy)

•

refundacja wynagrodzenia Opiekuna stażu

•

zapewnienie badań lekarskich oraz ubezpieczenia dla stażysty

PO STRONIE PRACODAWCY
•

przygotowanie oferty stażu w oparciu o wysokiej jakości program
stażu zaproponowany przez uczelnię

•

udział w procesie rekrutacyjnym stażystów (selekcja CV)

•

przygotowanie stanowiska pracy i zapoznanie stażysty ze strukturą
firmy

•

dbanie o wysoką jakość stażu

•

koordynowanie pracy stażysty

•

przeszkolenie BHP

•

uzupełnianie dokumentacji stażowej oraz dokumentacji projektu

•

wypłata wynagrodzenia Opiekunowi stażu

•

wystawienie noty księgowej/faktury dot. wypłaty wynagrodzenia dla
Opiekuna oraz wydanie oświadczenia o wypłacie wynagrodzenia

KROK PO KROKU
•

zgłoszenie firm do projektu wraz z ofertą stażu dla konkretnych
kierunków na podstawie zaproponowanych programów
stażowych

•

rekrutacja studentów do projektu

•

wybór stażystów

•

podpisanie umowy trójstronnej

•

realizacja stażu

•

prowadzenie i rozliczanie dokumentacji stażowej

•

ewaluacja stażu

ZGŁOSZENIA
Więcej informacji, dokumenty projektowe i formularz zgłoszeniowy
dostępne są tutaj

KONTAKT
Natalia Bocian-Trędowicz
Koordynator staży
natalia.tredowicz@uni.lodz.pl
42 665 53 93
ul. Lumumby 14

