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PROGRAM STAŻOWY - STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! 

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 
 
 

Wyposażenie 
w kompetencje osób uczestniczących  

w edukacji na poziomie wyższym,  
odpowiadające potrzebom pracodawców  

i ułatwiające wejście na rynek pracy 
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Staże umożliwią: 
  

1. nabycie wiedzy nt. funkcjonowania         
pracodawców i umiejętności poruszania się w 
profesjonalnym środowisku pracy,  
2. zastosować nabytą wiedzę specjalistyczną w  
praktyce,  
3. zdobyć doświadczenie zawodowe, 
4. rozwinąć kompetencje kluczowe w branży:  
techniczne i  interpersonalne. 
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1. Pracodawcy – otrzymują lepiej przygotowanych do pracy 
absolwentów, 
 
2. Pracownicy przedsiębiorstw – lepsze przygotowanie 
nowych współpracowników da efektywniejszą współpracę, 
 
3. Uczelnia – dobre praktyki współpracy z pracodawcami, 
wzmocnienie dążenia do kooperacji, 
 
4. Absolwenci – zdobywają profesjonalne doświadczenie, 
którego nie mogą zdobyć w czasie studiów uniwersyteckich. 
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ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 
 



OKRES REALIZACJI 
1 MARCA 2018 – 31 GRUDNIA 2019 

 
 

I EDYCJA: 1/03/2018 – 31/12/2018 
 

II EDYCJA: 1/01/2019 – 31/12/2019 
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UCZESTNICY 
 
 

W stażach mogą uczestniczyć studenci stacjonarni  
roczników dyplomowych kierunku Geoinformacja  
(roczniki dyplomowe I stopnia i II stopnia studiów) 

 
 31 osób  

 
 

 Ze wsparcia wykluczeni są studenci korzystający równocześnie 
 z Programu Erasmus Plus. 
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Beneficjenci projektu AWANS GEOINFORMACYJNY 

 
Studia inżynierskie: 
 
III r. kierunku Geoinformacja – 18 osób  
 
Studia magisterskie: 
  
 II r. kierunku Geoinformacja - 13 osób 
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ZAKRES PROJEKTU 
Staże rozwijające kompetencje zawodowe i interpersonalne 

 
W II edycji 31 trzymiesięcznych staży u pracodawców,  

 160 godzin/miesiąc 
 
 

  
Wynagrodzenie – do 2 960 PLN  PLN na miesiąc brutto 

 
Wypłata stypendium stażowego będzie odbywała się co miesiąc 

W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania 
zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania dla 
60% uczestników,  a także kosztów komunikacji miejskiej (30%, dot. 

osób z Poznania jak i spoza Poznania) 
 
 
 
 





Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

 
    

MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU 
 
Staż powinien być zrealizowany przede wszystkim w 
firmach, instytucjach administracji różnego szczebla.  
  
Wydział przygotowuje listę miejsc stażowych. 
  
Student może również zaproponować własny wybór firmy, w 
której chciałby odbyć staż. W przypadku zgłoszenia własnej 
propozycji, student musi wpisać dane firmy do formularza 
Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.  
  



ZADANIE 1: GEOOPERATOR: krajowe staże praktyczne z zakresu 
pozyskiwania i zarządzania danymi przestrzennymi i 
nieprzestrzennymi. 
 
Zadanie obejmuje realizację 14 staży przygotowujących do pracy 
u pracodawców wyspecjalizowanych w usługach polegających na 
pozyskiwaniu danych geoinformacyjnych. Celem stażu jest 
zdobycie kompetencji z zakresu pozyskiwania, systematyzacji i 
zarządzania danymi przestrzennymi, w szczególności związanymi z 
obsługą urządzeń do gromadzenia danych i oprogramowania do 
ich obróbki i interpretacji. 
Koszty zakwaterowania i refundacji kosztów przejazdów - 8 osób,  
koszty komunikacji miejskiej - 3 osoby 
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GEOCARTIS Sp. z o.o. 
GEOMATIC 
KADEX Geodezja Polska Sp. z o. o. 

http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze-2/lista-pracodawcow-oferujacych-staze/ 



ZADANIE 2: GEOANALITYK: krajowe staże praktyczne z zakresu 
udostępniania i wizualizacji danych geoinformacyjnych. 
 
Zadanie obejmuje realizację 11 staży. Celem stażu jest poznanie 
specyfiki świadczenia usług polegających na obróbce i dostarczaniu 
w odpowiedzi na zamówienia zestawów danych geoinformacyjnych, 
w postaci chmur punktów, map i zwizualizowanych w innych 
formach. 
 
 Koszty zakwaterowania i refundacji kosztów przejazdów 6 osób,  
koszty komunikacji miejskiej 3 osoby  
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GIS Support 
HERE Europe B.V. sp z o.o. Warszawa 
IQ Solution Sp. z o. o. 
NEPTIS 
Progea 4D Sp. z o. o. Kraków 
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. 
Telematics Technologies sp. z o.o. (dawniej NaviExpert 
sp. z o.o.) 



ZADANIE 3: GEODECYDENT: krajowe staże praktyczne z zakresu 
wykorzystywania analiz przestrzennych w administracji i 
gospodarce. 
Zadanie obejmuje realizację 6 staży . Staże będą realizowane przez 
podmioty, które są odbiorcami danych geoinformacyjnych i na ich 
podstawie podejmują decyzje inwestycyjne/rozwojowe oraz 
wykorzystują je do prowadzenia inwestycji. Celem stażu jest 
poznanie specyfiki planowania i realizacji inwestycji związanych z 
wykorzystaniem danych geoinformacyjnych w dużych podmiotach 
administracji publicznej, w tym systemów przetwarzania danych i 
pracy z nimi. Stażyści winni być gotowi do pracy w zespołach 
instytucji publicznych, w szczególności wydziałów bezpieczeństwa i 
zarządzania kryzysowego. 
 Koszty zakwaterowania i refundacji kosztów przejazdów - 5 osób,  
koszty komunikacji miejskiej - 3 osoby 
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Aquanet SA 
ITTI Sp. z o.o. 
Bit by Bit Sp. z.o.o. 
Sweco Consulting Sp. z o.o. 
Urząd miasta (miejscowość do ustalenia) 
Urząd gminy (gmina do ustalenia) 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 

http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze-2/lista-pracodawcow-oferujacych-staze/ 



 
Koszty zakwaterowania  850 zł/miesiąc (w sumie min. 19 osób) 
 
Refundacja kosztów przejazdów do 100 zł (w sumie 16 osób) 
 
Koszty komunikacji miejskiej do 60 zł/miesiąc (w sumie 9 osób) 
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PODSTAWY UKOŃCZENIA PROJEKTU 
 

pre- i post testy wiedzy o pracodawcy i ankiety 
kompetencji (przyrost  wiedzy 30%) 

wypełniony Dziennik Stażu 
sprawozdanie ze stażu 

opinia pracodawcy 
= 

Certyfikat o ukończeniu stażu  
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Beneficjenci projektu AWANS GEOINFORMACYJNY 
 

 
Kandydaci będą przyjmowani wg zasad:  
 
liczba kobiet = liczba mężczyzn 

średnia z  poprzedniego roku akademickiego powyżej 

3,0 (2 pkt.), 3,5 (3 pkt.), 4 (4 pkt.),  >4,5 (5 pkt.),  

zaangażowanie w rozwój uczelni tj. koła naukowe, samorząd stu

dentów, organizacje studenckie (2 pkt.)  

uczestnictwo w projektach nauk. (GEOCENTRUM), publikacje, 

konferencje (2 pkt.) 

Orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.) 

 



        PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ 
 
   
KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (od  13.03 do 24.03.2019) 
 
Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w 
projekcie, która dostępna jest pod adresem www: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iN
nqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform?vc=0&c=0&w=1 
oraz przesłanie na adres awansgeo@amu.edu.pl do dn. 24.03.2019 
r.  
następujących zarchiwizowanych dokumentów: 
1. CV wraz z listem motywacyjnym (można dołączyć zaświadczenia, 
certyfikaty), 
2. zeskanowane po wypełnieniu: Formularz rekrutacyjny dla 
kandydata do projektu i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Formularze przed zeskanowaniem muszą być podpisane (niebieskim 
długopisem). 
 
 
 

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftFdY9WPPG05SQ9iNnqDp6ymS0Q7xMgoT-mnnTRKkYve_4kg/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:awans@amu.edu.pl


        PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ 
 
 KROK 2 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (2.04.2019) 
Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży na 
stronie www projektu. 
CV wraz z listem motywacyjnym zostanie przekazane 
pracodawcom. 
 
 KROK 3 – RECRUITMENT DAYS (8.04-30.04.2019) 
RECRUITMENT DAYS czyli udział w spotkaniu rekrutacyjnym w 
siedzibie wybranego pracodawcy. 
Niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego 
wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie wówczas 
przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę. 
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   ROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ 
 
KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH (13.05.2019) 
Ogłoszenie listy miejsc stażowych na stronie www projektu. 
Przekazanie osobiście do Biura Projektu w dn. 14.05-21.05.2019, w 
godz. 10:-14:00, wstępnego pakietu dokumentów stażysty: 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU WNGIG O STATUSIE STUDENTA 
 
 
KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU (maj – czerwiec 2019) 
23.05 2018 , godz. 16:30 – zebranie ze stażystami, odbiór 
SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE 
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  PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ 
 
   ETAP I - DLA KANDYDATA  
27.05.-15.06.2019: 
Wizyta u pracodawcy – wypełnienie wspólnie Umowy uczestnictwa w stażu i 
Programu stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu), 
Wykonanie badań lekarskich 
przekazanie dokumentów stażowych do Biura Projektu: 
podpisana Umowa uczestnictwa w stażu z Programem stażu, 
Wynik badań lekarskich (kopia), 
 
 
 
W terminie  24.06-28.06.2019 odbiór z Biura Projektu podpisanej Umowy 
uczestnictwa w stażu i przekazanie jej pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu. 
Wypełnienie internetowych Ankiet wiedzy o pracodawcy. 
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PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ 
  
  ETAP II - DLA STAŻYSTY 
  
KROK 6 – STAŻ (1 lipca- 30 września 2019) 
Przesłanie skanu  Karty szkolenia BHP na adres awansgeo@amu.edu.pl oraz 
Umowy najmu zakwaterowania (dla osób otrzymujących refundację noclegów) 
do dn. 8.07.2019 r. 
 
Co miesiąc – przesłanie wypełnionego i podpisanego przez stażystę i opiekuna 
stażu miesięcznego Dziennika stażu na adres awansgeo@amu.edu.pl (do 7 dnia 
każdego miesiąca stażu: sierpnia, września) jest to podstawą przelania 
stypendium stażowego. Dzienniki stażu będą sprawdzane i akceptowane przez 
Koordynatorów ze strony Uczelni. 
Osoby otrzymujące refundację noclegów przekazują oryginał Rachunku/Faktury 
za zakwaterowanie.  
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PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ 
  
  ETAP II - DLA STAŻYSTY 
  
 
KROK 7 – KONIEC STAŻU (październik – grudzień 2019) 
W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do 
przedłożenia osobiście w Biurze Projektu następujących dokumentów: 
– Dziennik stażu (całość z trzech miesięcy, oryginał ! podpisany przez stażystę i 
opiekuna stażu), 
– Sprawozdanie z realizacji stażu, 
– Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu (w 2 
egzemplarzach). 
Przekazanie całości dokumentów jest warunkiem otrzymania trzeciego 
stypendium stażowego! 
 
Grudzień 2019 
Wydanie Certyfikatów ukończenia stażu 
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RAMY JAKOŚCI STAŻY 
 
 
1. Umowa 
Między zaangażowanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna 
umowa. 
 
2. Opieka i mentoring 
Opiekunowie stażystów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji 
programu. 
Każdy przyjęty stażysta ma przydzielonego opiekuna. 
Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury 
obowiązujące w organizacji. 
Opiekun monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu 
obowiązków. 
Opiekun udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i 
stopnia realizacji zadań. 
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3. Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna 
Program stażu ma jasno określony czas trwania  - 3 miesiące  
Staże są obligatoryjnie płatne. 
 
4. Ocena programu 
Po ukończeniu programu stażysta otrzymuje pisemne 
potwierdzenie jego realizacji. 
Stażysta ocenia program stażu w formie pisemnej (sprawozdanie 
ze stażu). 
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