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Ogłoszenie o poszukiwaniu Pracodawców
do realizacji staży zawodowych dla studentów pierwszego stopnia
Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
kierunków: Transport i Logistyka, Elektrotechnika i Turystyka i Rekreacja
Koordynator Projektu na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki pt.
„Zintegrowany Program UTHRad.” nr POWR.03.05.00-00-Z105/17 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawiadamia
o rozpoczęciu rekrutacji na staż zawodowy w przedsiębiorstwach dla studentów
Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
studiów stacjonarnych na kierunkach:
Transport i Logistyka, Elektrotechnika, Turystyka i Rekreacja.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w stażu zawodowym wraz ze wszystkimi potrzebnymi
załącznikami dostępny jest na stronie projektu: www.z105wtie.uniwersytetradom.pl
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Pracodawców zainteresowanych przyjęciem na
staż Studentów studiów stacjonarnych Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
na kierunkach: Transport i Logistyka, Elektrotechnika, Turystyka i Rekreacja
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu do wzięcia udziału w Projekcie.
Formularz zgłoszenia Załącznik Nr 5 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Stażu
Zawodowym udziału Pracodawcy w projekcie stażowym dostępny jest na stronie projektu.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY:
1. Projekt zakłada organizację i realizację staży zawodowych dla studentów/ek Wydziału
Transportu, Elektrotechniki i Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na
kierunkach: Transport i Logistyka, Elektrotechnika, Turystyka i Rekreacja.
2. Uczelnia pokrywa koszt wynagrodzenia Stażysty/ki oraz Opiekuna Stażu, wysokość
wynagrodzenia reguluje Umowa o realizację stażu zawodowego.
3. Pracodawca przyjmuje zobowiązanie zapewnienia odpowiednich warunków odbycia i
realizacji stażu, zgodnie z uzgodnionym programem, harmonogramem i rozkładem czasu
pracy określonym przez Uczelnię w porozumieniu z Pracodawcą.
4. Pracodawca zapewni realizację stażu zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie
o realizację stażu zawodowego.
5. Pracodawca przyjmuje zobowiązanie zapewnienia Opiekuna Stażu, który będzie pełnił
kompleksową opiekę nad Stażystą/ką w zakresie:
 przygotowanie stanowiska pracy dla stażysty;
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przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy stażysty;
nadzorowanie wypełniania listy obecności i dziennika stażu;
zapoznanie stażysty z obowiązkami i warunkami pracy, w tym regulaminem pracy;
przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z zajmowanym przez stażystę
stanowiskiem – szczególnie BHP;
bieżące przydzielenie zadań do wykonania;
nadzór nad przebiegiem wykonywania zadań;
odbiór wykonanych prac;
weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu;
bieżące informowanie Koordynatora Projektu o przebiegu stażu, w tym
w szczególności o ewentualnych trudnościach i nieprawidłowościach;
udzielanie pomocy i wskazówek;
przygotowanie zaświadczenia i raportu końcowego z realizacji stażu;
inne działania, celowe dla zapewnienia opieki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział Pracodawcy, którzy:
 posiadają niezbędne zaplecze techniczne do realizacji staży zawodowych dla studentów
wskazanych kierunków studiów,
 dysponują pracownikami z wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do opieki nad
Stażystami.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Zgłoszenia prosimy składać w terminie:
 dla kierunku Turystyka i Rekreacja do 22.07.2020 r.,
 dla kierunku Transport i Logistyka do 30.09.2020 r.,
 dla kierunku Elektrotechnika do 30.09.2020 r.
Biuro Projektu
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142,
e-mail: z105wtie@uthrad.pl; www.z105wtie.uniwersytetradom.pl
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