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Zasady stażu studenckiego organizowanego 
w ramach projektu  POKL 04.01.02 „Inżynieria i Ochrona Środowiska na 
AGH – kierunki zamawiane” dla studentów II stopnia studiów kierunku 

Ochrona Środowiska na Wydziale 
Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska 

Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica  w Krakowie. 
 

1. ZASADY OGÓLNE 
 

1.1. Staże w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” 
przeznaczone są dla WYRÓŻNIAJĄCYCH się studentów studiów stacjonarnych kierunku Ochrona 

Środowiska. 
 

1.2. Staże odbywane przez studentów Wydziałów GGiOŚ AGH w ramach projektu są płatne jako 

stypendium stażowe o charakterze stypendium naukowego. 
 

1.3. Pod nazwą „zakład pracy” rozumie się firmy prywatne, instytucje państwowe oraz organizacje 
pozarządowe działające w branżach zgodnych z kierunkiem kształcenia  stażystów. 

 

1.4. Pod nazwą „stażysta” rozumie się studenta studiów stacjonarnych  Wydziału GGiOŚ AGH, który 
pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny na staże. 

 
1.5. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność profilu kształcenia studenta z 

problematyką zgłoszoną przez zakłady pracy biorące udział w projekcie. 
 

1.6. Staż trwa na Wydziale: 

- Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska  - 40 godz. 
 

1.7. Na czas trwania stażu Prodziekan właściwego Wydziału może udzielić stażyście na okres stażu 
zwolnienia z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu 

kształcenia. Stażysta zobowiązany jest do uzyskania wszystkich zaliczeń wymaganych regulaminem 

studiów  
 

1.8. Staż realizowany jest zgodnie z programem stażu, przygotowanym przez studenta i Opiekuna 
stażysty, zatwierdzony przez Koordynatora Projektu i potwierdzony przez Zakład Pracy. 

 

1.9. W programie stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – 
kierunki zamawiane” student może uczestniczyć wyłącznie jeden raz . 

 
1.10. Student biorący udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona 

Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” nie może uczestniczyć w takim samym rodzaju stażu 
organizowanym w ramach innego projektu, którego realizatorem jest AGH. 

 

1.11. Student może brać udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona 
Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” oraz otrzymać stypendium stażowe tylko w przypadku 

gdy studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska są pierwszymi podjętymi studiami na II 
stopniu kształcenia. 
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1.12. Student biorący udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona 
Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” musi być studentem WGGiOŚ (nie może obronić pracy 

magisterskiej przed zakończeniem stażu). 
 

1.13. W stażu nie mogą brać udziału studenci AGH, którzy w momencie rejestracji swego udziału w 

stażu pozostają w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
 

1.14.AGH nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom oraz nie ponosi 
kosztów związanych z dojazdami i zakwaterowaniem studenta biorącego udział w stażu. 

 

1.15.AGH zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany zakładów pracy biorących 
udział w projekcie jak również nie ponosi wobec zakładów pracy odpowiedzialności w przypadku 

nie zgłoszenia się studenta do odbywania stażu lub jego przerwania. 
 

1.16. Dokumenty przekazane AGH przez studentów ubiegających się o udział w stażu nie podlegają 

zwrotowi. 
 

1.17. Realizacja staży finansowanych z projektu planowana jest w semestrach letnich w latach 
akademickich 2012/13 do 2013/14 

 
2. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STAŻE STUDENCKIE 

 

2.1. O staże ubiegać się mogą studenci studiów II stopnia. 
 

2.2. Osoby zainteresowane odbyciem stażu składają swoje zgłoszenie do Specjalisty 
administracyjnego projektu Wydziału GGiOŚ w terminie rekrutacji. 

2.3 Studenci ubiegający się o staż powinni złożyć w wyznaczonym terminie wniosek o udział w stażu wraz z 

załączonym programem stażu potwierdzonym przez zakład pracy. 

2.3.1 Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o ocenę przygotowanego przez studenta 
programu stażu. Oceny złożonych programów dokona komisja konkursowa.  

2.3.2 W przypadku, gdy liczba studentów ubiegających się o staż, przekracza maksymalną liczbę 
studentów uprawnionych do udziału w stażu, o kolejności na liście rankingowej decyduje ocena 
programu staż, a dalej w kolejności: średnia ocen za pierwszy semestr studiów lub liczna punktów 
uzyskana w procesie rekrutacji na studia II stopnia. 

 

3. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 
 

3.1 Procedura wyboru kandydatów: 

 
3.1.1. O zakwalifikowaniu na staż decyduje właściwy Koordynator zadania projektu. 

3.1.2. Kandydat na staż obowiązany jest uzupełnić dokumentację stażową obejmującą: 
- wypełniony formularz danych osobowych, 

- pisemną deklarację udziału w projekcie, 

- wydane przez właściwy dziekanat potwierdzenie średniej ocen lub wskaźnika rekrutacji, 
- potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

- NIP3 w przypadku braku NIP. 
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3.1.3. Po zakwalifikowaniu się kandydata na staż zostaje podpisana trójstronna umowa o realizacji 
stażu pomiędzy stażystą, AGH oraz zakładem pracy. 

3.1.4. O zakwalifikowaniu kandydata na staż decyduje komisja powołana przez Koordynatora Zadania 
na podstawie kryterium:  

                     I. Studenci I roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej ilości punktów 

uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień kształcenia.  
                   II.  Studenci II roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej średniej ocen za  

pierwszy semestr studiów II stopnia. 
3.1.5. Integralną częścią umowy jest program stażu (zał. nr 1), opracowany w porozumieniu z 

właściwym dla danego Wydziału Koordynatorem zadania przez opiekuna stażu w zakładzie pracy i 

stażystę. 
3.1.6. Do udziału w stażach nie zostaną zakwalifikowani studenci: 

-dla których studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska nie są pierwszymi podejmowanymi 
studiami II stopnia kształcenia 

-obronili pracę magisterską przed realizacją staży 

-pozostają w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
 

4. TERMINY REKRUTACJI 
4.1 Rekrutacja na staże odbywa do 30 maja 2014r. 

 
5. PRZEBIEG STAŻU 

5.1. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu opracowanym przez studenta i zakład pracy 

przed rozpoczęciem stażu. Każdemu stażyście zostanie przydzielony opiekun stażu w zakładzie 
pracy. 

5.2. Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić stażyście wszelkie warunki i środki do prawidłowego 
odbycia stażu. 

6. FINANSOWANIE STAŻU 

6.1. Pod nazwą Stypendium stażowego rozumie się stypendium o charakterze naukowym 
przyznawane na podstawie najwyższej średniej z ocen uzyskanych w poprzednim roku nauki 

6.2. Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach    
Europejskich  Funduszy Społecznych. Płatność będzie dokonywana jednorazowo po zakończeniu stażu 

na konto stażysty, po dostarczeniu wszystkich wymaganych do rozliczenia stażu dokumentów (lista 
obecności, sprawozdanie – zał. nr 2). 

6.3 Stażysta biorący udział w projekcie musi posiadać konto bankowe oraz dostarczyć jego numer do 

Specjalisty administracyjnego zadania właściwego Wydziału. 
6.4. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania 

stażu spoczywa na stażyście, który składa potwierdzenie zawarcia umowy indywidualnego 
ubezpieczenia. Wynikające z tego tytułu koszty w całości obciążają stażystę i nie są refundowane 

przez AGH. 

 
7. OBOWIĄZKI STAŻYSTY 

7.1. Do obowiązków stażysty należy w szczególności: 
a) uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do odbycia stażu; 

b) podjęcie stażu w zakładzie pracy zgodnie z ustalonym programem, opisem stażu i wymogami 

ustalonymi przez zakład pracy; 
c) zawarcie we własnym zakresie, przed rozpoczęciem stażu, umowy ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania stażu; 
d) przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i 

Ppoż. oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności; 
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e) dostarczenie do  Specjalisty administracyjnego właściwego Wydziału kopii zaświadczenia o odbyciu 
stażu; 

f) niezwłoczne informowanie Koordynatora zadań projektu właściwego Wydziału AGH o wszelkich 
nieprawidłowościach w realizacji stażu. 

g) dostarczenie sprawozdania z odbytego stażu; 

 
8. MONITORING I KONTROLA 

8.1. W każdym zakładzie pracy zostanie wyznaczony opiekun stażysty i/lub osoba do kontaktów 
bieżących z Koordynatorem zadań projektu na Wydziale. Osobę tę wyznacza osoba upoważniona 

do reprezentowania zakładu pracy. 

 
9. ROZWIĄZANIE UMOWY 

9.1. W razie nie wypełnienia przez stażystę lub zakład pracy obowiązków wynikających z regulaminu 
lub umowy, AGH ma prawo wypowiedzieć lub odstąpić od umowy zgodnie ze stosownymi zapisami 

w umowach z zakładem pracy lub stażystą. 

 
9.2. Stażysta, który został usunięty ze stażu na wniosek zakładu pracy z przyczyn dyscyplinarnych, nie 

może po raz kolejny ubiegać się o udział w stażu ani dokończyć stażu w innym zakładzie pracy. 
 

9.3. Jeżeli Strony nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporów wynikłych na tle realizacji 
postanowień zawartej umowy o realizację stażu, wyłączną właściwość do ich rozstrzygania ma sąd 

powszechny w Krakowie. 

 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Zakład pracy zobowiązuje się zapewnić stażyście wszelkie warunki i środki do prawidłowego 
odbycia stażu. 

11.2. Stażysta, który został usunięty ze stażu na wniosek zakładu pracy z przyczyn dyscyplinarnych, 

nie może po raz kolejny ubiegać się o udział w stażu ani dokończyć stażu w innym zakładzie pracy. 
12.3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 
13.4 Regulamin niniejszy wchodzi w życie po jego podpisaniu przez Koordynatora Projektu na AGH i 

ma zastosowanie wyłącznie do staży organizowanych w ramach projektu POKL 04.01.02 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”  

 

11. ZAŁĄCZNIKI 
Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: 

1. Wzór programu stażu, 
2. Wzór sprawozdania stażysty, 

3. Wzór świadectwa z odbycia stażu, 


