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Informacje o wysokiej jakości stażach przeznaczonych dla studentów ostatniego roku 

studiów na kierunkach: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja oraz trzeciego roku 

Politologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  

 

 

 Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do spotkania zachęcającego Państwa do udziału w projekcie  

pt. „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia” chcielibyśmy jeszcze raz zaprosić i 

jednocześnie zachęcić do uczestnictwa oraz przedstawić dokładne informację i potrzebne do 

wypełnienia dokumenty. Niniejszy projekt nie tylko pozwoli Państwu odbyć pierwszy, 

wartościowy i rozwijający umiejętności staż, ale jednocześnie może stać się początkiem 

nowej drogi zawodowej. Ze wcześniejszych doświadczeń organizatorów Projektu wynika, że 

74% uczestników stażu otrzymuje propozycję zatrudnienia. 

Jesteśmy przekonani, że jest to dla Państwa wielka szansa ze względu na 

wiarygodność i prestiż przedsiębiorstw oferujących staże, zrzeszonych w Izbie Gospodarczej 

„Grono Targowe Kielce”. Dodatkowo biorąc pod uwagę wysokie wynagrodzenie stażowe  

i dużą szansę na późniejsze przedłużenie zatrudnienia uważamy, że jest to wyjątkowa okazja 

rozwoju zawodowego.  

Ze względu na krótki czas przeznaczony na rekrutacje oraz ograniczoną liczbę miejsc 

prosimy o jak najszybsze podjęcie decyzji. Mamy nadzieję, że niniejszy projekt stażowy 

spotka się z Państwa zainteresowaniem. Rekrutacja rusza 18 kwietnia 2018 i będzie trwała 

do 24 kwietnia 2018. Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie dokumentów do 

pokoju 2/24 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (II piętro) w wybranych terminach: 

• 18.04. 2018 w godz. 12.00-13.00 oraz 18.00-19.00; 

• 19.04.2018 w godz. 16.00-17.00; 

• 23.04.2018 w godz. 14.30-15.30; 

• 24.04.2018 w godz. 14.00-15.00.  

 Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje o stażach.  

Mamy nadzieję, że niniejszy projekt spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem. Zapraszamy 

do udziału w stażach! 

Organizatorzy  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O STAŻACH 
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1. Staże są dedykowane dla studentów: II roku II stopnia studiów stacjonarnych 

kierunków Ekonomia, Zarządzanie, Administracja oraz III roku I stopnia kierunku 

Politologia.   

2. Organizatorem Stażu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach a Partnerem 

Projektu Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”. 

3. Miejsce realizacji wysokiej jakości programu stażowego zostanie wskazane Stażyście 

przez Partnera Projektu spośród firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej „Grono Targowe 

Kielce”. 

4. Umowa stażu musi zostać sfinalizowania jeszcze w trakcie trwania nauki Stażysty. 

5. Wymiar stażu obejmuje 120 h/miesiąc w okresie pełnych nieprzerwanych trzech 

miesięcy. Harmonogram zajęć Stażysty u Partnera Projektu będzie skorelowany  

z obowiązującym w danej placówce systemem pracy. 

6. Stażysta będzie miał sfinansowane badania lekarskie, szkolenia BHP, ubezpieczenie  

NNW i OC.  

7. Kwota stypendium stażowego, wypłacanego raz w miesiącu to 2012 zł/brutto. 

Stypendium stażowe podlega: ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu 

(jeżeli Stażysta nie ma innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych), 

ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli Stażysta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu) oraz jest w całości zwolnione od podatku.  

 

Zasady rekrutacji  

1. Kryteria rekrutacji są następujące:  

a) średnia z ocen z ostatniego zakończonego semestru studiów (semestr zimowy) - liczba 

punktów=średnia ocen (zaświadczenie z dziekanatu); 

b) udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, 

wolontariacie (0-5 pkt): 

• działalność w kole naukowym (zaświadczenie opiekuna koła naukowego) – (0,5 

pkt), 

• działalność w organizacji studenckiej - innej niż koło naukowe (zaświadczenie 

organizatora) – (0,5 pkt), 

• działalność w organizacji o charakterze wolontaryjnym/charytatywnym 

(zaświadczenie organizatora) – (0,5 pkt), 
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• dodatkowa praktyka zawodowa nie wynikająca z planu studiów 

(umowa/porozumienie/ zaświadczenie) – (0,5 pkt), 

• udział w konkursie/zawodach o charakterze naukowym/edukacyjnym 

(dyplom/zaświadczenie organizatora) – (0,5 pkt);  

c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (2 pkt). 

2. Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz, który wypełniony i podpisany 

przez kandydata należy dostarczyć do Biura Projektu na Wydziale Prawa, Administracji  

i Zarządzania (pokój 2/24 w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu). Do formularza dołączyć 

należy dokumenty/kserokopie potwierdzające spełnienie określonych kryteriów rekrutacji 

oraz Załącznik nr 1 - CV. 

3. Stażyści zostaną wyłonieni przez Komisję ds. rekrutacji, w skład której wejdzie Kierownik 

Projektu, specjalista ds. dokumentacji oraz opiekun stażysty. Komisja dokona oceny 

formularzy zgłoszeniowych studentów i sporządzi protokół z rekrutacji wraz z listą 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób.  

4. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na wypadek 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie 

utworzona lista rezerwowa. 

5. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomienie telefonicznie lub mailowo. Ponadto 

zostanie udostępniona lista osób zakwalifikowanych w Biurze projektu. W razie rezygnacji ze 

stażu osób zakwalifikowanych będą brani pod uwagę kandydaci z listy rezerwowej. 

 

Przydatne informacje podczas wypełniania dokumentów aplikacyjnych: 

• dokumenty aplikacyjne prosimy wypełniać czytelnie, najlepiej drukowanymi literami; 

• prosimy pamiętać o wyciągnięciu zaświadczenia o średniej z semestru zimowego roku 

akademickiego 2017/2018 z właściwego dla kierunku dziekanatu; 

• w przypadku posiadania innych aktywności (np. działalność w kole naukowym) prosimy 

pamiętać o dostarczeniu dokumentów potwierdzających; 

• w przypadku niepełnosprawności prosimy pamiętać o dostarczeniu stosownego 

orzeczenia;  

• informujemy, że adres podany w formularzu zgłoszeniowym będzie adresem 

obowiązującym w czasie trwania całego projektu - z tego względu prosimy o podanie 

adresu stałego zamieszkania; 
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• przypominamy, że osoby, które ukończyły studia I stopnia mają wykształcenie wyższe; 

studentom III roku przypominamy, że osoby kończące liceum ogólnokształcące lub 

technikum posiadają wykształcenie ponadgimnazjalne, a tylko osoby kończące studium 

policealne mają wykształcenie policealne.  

 

Obowiązkowe dokumenty aplikacyjne dla każdego Uczestnika: formularz + CV  

+ zaświadczenie o średniej! 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: dokumenty potwierdzające dodatkowe aktywności 

+ orzeczenie o niepełnosprawności!  

 


