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REGULAMIN PŁATNYCH STAśY 

 

 w ramach Zadania 3 – Organizacja staŜy w instytucjach finansowych, dodatkowych wykła-

dów, kursów specjalistycznych oraz wyjazdów studyjnych do uczelni zagranicznych dla stu-

dentów kierunku Matematyka 

Projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej” 

(nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-097/12) 

 

Termin realizacji projektu: 04.06.2012 – 31.12.2015 

 

I. Zasady ogólne i definicje 

§ 1 

Regulamin określa warunki organizacji, przebiegu i zaliczenia StaŜu organizowanego przez Poli-

technikę Rzeszowską dla studentów kierunku matematyka. 

§ 2 

Określenia uŜyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  

a. Organizator/Uczelnia – Politechnika Rzeszowska – Beneficjent projektu PO KL „Zwiększenie 

liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej” 

b. Projekt – projekt pt. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice 

Rzeszowskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego „Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności”.  

c. StaŜ – odpłatna, jednomiesięczna forma rozwoju, polegająca na zdobywaniu wiedzy 

i sprawdzeniu umiejętności praktycznych w miejscu pracy.  

d. StaŜysta – student, który uzyskał pozytywną ocenę w procesie rekrutacyjnym i został zakwali-

fikowany do odbycia StaŜu.  

e. Zakład pracy – przedsiębiorca, instytucja państwowa, samorządowa lub organizacja pozarzą-

dowa przyjmująca StaŜystę na StaŜ. 

f. Opiekun staŜu – pracownik Zakładu pracy, nadzorujący odbywanie przez StaŜystę StaŜu. 
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§ 3 

1. W Projekcie, w ramach Zadania 3, poz. 4, w staŜach w instytucjach finansowych zaplanowany 

jest udział 45 osób – studentów kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stoso-

wanej Politechniki Rzeszowskiej. 

2. Jednomiesięczne staŜe studenckie przysługują 45 najlepszym studentom, po trzecim semestrze 

studiów, wyłonionym wg zasad określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu. 

3. Za studenta PRz uwaŜa się osobę studiującą w PRz oraz posiadającą aktualny status studenta 

od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia StaŜu. 

4. StaŜ moŜe realizować osoba, która jest:  

a) nieaktywna zawodowo,  

b) nie posiada statusu osoby bezrobotnej,  

c) nie jest zatrudniona.  

5. W przypadku studentów udział w StaŜu nie zwalnia z konieczności uczestniczenia w zajęciach 

dydaktycznych i organizacyjnych, obowiązujących studenta w ramach jego studiów.  

 

II. Nabór kandydatów do udziału w StaŜu 

§ 4 

Studenci ubiegający się o udział w StaŜu typowani są na podstawie listy rankingowej. Lista rankin-

gowa tworzona jest według poniŜszych zasad: 

1. Do obliczenia średniej ocen studenta bierze się pod uwagę oceny końcowe ze wszystkich 

przedmiotów objętych obowiązującym go planem studiów na kierunku zamawianym i uzyska-

nych w trakcie trzech pierwszych semestrów studiów. 

2. Średnia ocen jest to średnia waŜona ocen końcowych, obliczona zgodnie z obowiązującym 

w Uczelni regulaminem studiów. Średnią ocen wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. 

3. Lista rankingowa obejmuje wszystkich studentów drugiego roku kierunku matematyka, którzy 

zaliczyli trzy pierwsze semestry studiów, uszeregowanych według średniej ocen uzyskanej za 

trzy pierwsze semestry studiów w kolejności od najwyŜszej do najniŜszej średniej ocen. 
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§ 5 

Studentom, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w staŜach bądź teŜ zrezygnowali z niego 

przysługuje moŜliwość skorzystania z innej formy wsparcia. 

 

III. Program i organizacja staŜu 

§ 6 

Studenci odbywają jednomiesięczny StaŜ na podstawie porozumienia zawartego przez Uczelnię 

z Zakładem pracy. 

§ 7 

1. Odbycie StaŜu ma na celu poznanie specyfiki pracy na róŜnych stanowiskach, w róŜnych bran-

Ŝach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktyczne-

go zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z 

praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z 

wybraną specjalnością oraz poznanie własnych moŜliwości na rynku pracy i nawiązanie kontak-

tów zawodowych. 

2. Indywidualny program StaŜu ustala organizator StaŜu (Zakład pracy). Powinien on uwzględniać 

w zaleŜności od specyfiki firmy i jednostki organizacyjnej, w której odbywać się będzie StaŜ, 

np. następujące elementy: 

       a) ogólne zapoznanie z jednostką, w której realizowany jest StaŜ: 

 - podstawowe parametry charakteryzujące jednostkę, 

 - organizacja systemu zarządzania, zakres działania, 

 - dokumenty, źródła i przepływ informacji, 

 - majątek, jego struktura, sposób wykorzystania, 

 - pozycja rynkowa danej jednostki, 

 - zakres działań i obowiązków jednostek strukturalnych danej jednostki, 

b) strategia działania i realizacja strategii: 

 - kierunki rozwoju i programy rozwoju, 

 - moŜliwości i formy przekształceń, 

 - działalność inwestycyjna, 
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 - wykorzystanie nowoczesnych technik w procesie realizacji strategii, 

c) zarządzanie finansami – zapoznanie i praktyczna realizacja: 

 - koszty według róŜnych kryteriów podziałów, 

 - źródła informacji i sprawozdawczość finansowa, 

 - analizy ekonomiczno-finansowe, 

 - analizy bilansu i/lub budŜetu, 

d) uwarunkowania zewnętrzne i ekonomiczne: 

 - system ekonomiczno-prawny, 

 - dokumenty i informacje rynkowe, 

 - inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z klientem, 

 - promocja i reklama, 

 - powiązania kooperacyjne, koordynacja, współpraca itp. 

e) funkcjonowanie jednostek administracji publicznej: 

 - zakres działania i funkcje, 

 - system finansowania, 

 - mienie komunalne, 

 - gospodarowanie zasobami, 

 - gospodarka przestrzenna, 

 - działalność inwestycyjno-budowlana. 

 

IV. Prawa i obowiązki StaŜysty 

§ 8 

Student podejmujący StaŜ zobowiązuje się do: 

1. przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu odbywania StaŜu, w tym ustalonego czasu 

i porządku pracy, przepisów przeciwpoŜarowych oraz zasad BHP a takŜe wywiązywania się 

z powierzonych zadań i obowiązków,  

2. zachowania w tajemnicy informacji udostępnianych przez Zakład pracy, danych osobowych 

pracowników miejsca pracy i osób z nim współpracujących w czasie odbywanych StaŜu, 
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3. dostarczenia Kierownikowi Projektu zaświadczenia o odbyciu StaŜu w terminie do 14 dni po 

jego zakończeniu. 

  

V. Prawa i obowiązki Zakładu pracy 

§ 9 

Zakład pracy zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad osobami odbywającymi StaŜ oraz za-

pewnienia warunków niezbędnych do jego przeprowadzenia, a w szczególności:  

1. zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi 

i  materiałów zgodnych z programem StaŜu,  

2. zapoznania StaŜystów z zakładowym regulaminem pracy, oraz przepisami o ochronie tajemnicy 

państwowej i słuŜbowej,  

3. przeprowadzenia instruktaŜu ogólnego oraz instruktaŜu stanowiskowego w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospo-

darki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),  

4. zapewnienia StaŜystom na czas odbywania StaŜu odzieŜy roboczej i ochronnej oraz sprzętu 

ochrony osobistej, przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

5. umoŜliwienia StaŜystom korzystania z biblioteki zakładowej oraz innych źródeł informacji po-

trzebnych do realizacji programu StaŜu,  

6. wydawania StaŜystom (po zakończeniu StaŜu) zaświadczeń o odbyciu StaŜu.  

 

VI. Finansowanie StaŜu 

§ 10 

1. Studentom odbywającym StaŜ przysługuje wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 

1680 PLN, płatne po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia o odbyciu StaŜu. 

2. Wynagrodzenie w całości pokrywane i wypłacane jest przez Uczelnię ze środków Projektu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

StaŜystę po zakończeniu StaŜu. 



 
  

  
StaŜe studenckie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów; Tel. + 48 17 86 51 100, fax + 48 17 85 41 260 

www.prz.edu.pl 
 

4. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz inne wydatki związane z odbywaniem StaŜu (jeŜeli wy-

stępują) ponosi StaŜysta. 

5. W przypadku, jeŜeli student nie rozpocznie odbywania StaŜu lub z niego zrezygnuje, świadcze-

nie pienięŜne nie zostanie wypłacone. 

6. W przypadku, jeśli student dopuści się zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków, co będzie 

skutkowało odstąpieniem od StaŜu, świadczenie pienięŜne nie zostanie mu wypłacone. 

7. Opiekun staŜu otrzymuje wynagrodzenie (umowa cywilnoprawna) w wysokości 300 PLN. Wy-

nagrodzenie Opiekuna staŜu jest w całości pokrywane i wypłacane przez Uczelnię ze środków 

Projektu. Wynagrodzenie Opiekuna staŜu będzie płatne jednorazowo przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Opiekuna staŜu po zakończeniu staŜu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

§ 11 

Zgodnie z wymogami polityki równych szans Uczelnia i Zakład pracy zobowiązane są do zapew-

nienia niepełnosprawnym StaŜystom warunków uczestnictwa w StaŜu dostosowanych do ich po-

trzeb. 

§ 12 

StaŜysta ma obowiązek przekazania Kierownikowi Projektu wszelkich informacji o zmianie danych 

personalnych lub/i kontaktowych i wszelkich innych mogących mieć wpływ na prawidłowe odby-

cie StaŜu. 

§ 13 

W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Pro-

jektu. 

§ 14 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem rozpoczęcia StaŜu i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu. 

 
 


