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2. Prezentacja projektu PUT MotorSport –
Jak ważne jest łączenie wiedzy z praktyką?
inż. Marta Lewandowska (studentka WIZ PP)

3. Założenia staży dla kierunku Logistyka Ist.
II 2017

Deklaracja liczby studentów do przyjęcia na staż
(listy intencyjne)

V-VI 2017

Rekrutacja studentów do przedsiębiorstw

VII-IX 2017

Pierwsze staże w pełnym wymiarze godzin (2 m-ce)

X 2017 – I 2018
III 2018 – VI 2018
VII-IX 2018
X 2018 – I 2019

1 dzień stażu / tydzień = przedmiot „Technika,
technologia i infrastruktura log.” w przeds.
1 dzień stażu / tydzień = przedmiot „Organizacja
technicznego przygotowania produkcji” w przeds.
Staże w pełnym wymiarze godzin (2 m-ce)
2 dni stażu / tydzień = w przedsiębiorstwie:
- przedmiot „Ekologistyka”,
- przedmiot „Logistyka produkcji i zaopatrzenia”

2 dni stażu / tydzień = w przedsiębiorstwie:
III 2019 – VI 2019 - przedmiot „Projektowanie procesów technolog.”,
- przedmiot „Projektowanie procesów logistycznych”
VII-IX 2019

Staże w pełnym wymiarze godzin (2 m-ce)
3 dni stażu / tydzień = w przedsiębiorstwie:

sem. 2

wakacje
sem. 3
sem. 4
wakacje
sem. 5

sem. 6

wakacje

4. Zasady prowadzenia staży
• Przedsiębiorstwa podpisują umowę z PP na organizację staży dla
studentów kierunku Logistyka
• Student podpisuje z przedsiębiorstwem i PP umowę, w której
akceptuje możliwość woli przedsiębiorstwa do jego zatrudnienia po
zakończeniu studiów i w tym przypadku deklaruje podjęcie

stosunku pracy na okres min. 3 lat.
• Na okres wakacyjny przedsiębiorstwo uzgadnia ze studentem dwa
następujące po sobie miesiące na realizację praktyk letnich
• Student w trakcie stażu wykonuje zadania stażowe postawione
przez opiekuna oraz realizuje treści programowe wskazanych
przedmiotów, które rozlicza przed prowadzącym w
przedsiębiorstwie (wpisy do eProto realizuje opiekun z WIZ PP)

4. Zasady prowadzenia staży
• Staże w przedsiębiorstwach są płatne:


praktyki letnie po 2 semestrze (8tyg=40 dni) - 2.080 zł / m-c,



w okresie zajęć w ciągu roku akademickiego podczas 3 i 4 sem.
(30tyg=30 dni)– 800 zł / m-c (X-VI),



praktyki letnie po 4 semestrze (8tyg=40 dni) - 2.080 zł / m-c,



w okresie zajęć w ciągu roku akademickiego podczas 5 i 6 sem.
(30tyg.=60dni) – 1.200 zł / m-c (X-VI),



praktyki letnie po 6 semestrze (8tyg=40 dni) - 2.080 zł / m-c,



w okresie zajęć w ciągu roku akademickiego podczas 7 sem.
(15tyg.=45dni) – 1.700 zł / m-c (X-I)

4. Zasady prowadzenia staży
• Limity miejsc stażowych w przedsiębiorstwach dla rocznika 2016/17:


Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o – 1 miejsce



Imperial Tobacco Polska S.A. – 3 miejsca



NIEDŹWIEDŹ-LOCK – 1 miejsce



Solaris Bus & Coach SA – 5 miejsc

5. Harmonogram organizacji staży
Spotkanie informacyjne dla studentów

13 kwietnia 14:30-15:30 Aula

Otwarcie list zapisów na wycieczki do firm

14 kwietnia godz. 8.00

Zamknięcie list

21 kwietnia

Wizyty studentów w przedsiębiorstwach

5 maja Imperial Tobacco
12 maja Beiersdorf
18 maja 14:00 Niedźwiedź Lock
19 maja Solaris

Publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych

19 maja

Nabór kandydatów

22-28 maja

Rekrutacja, rozmowy

5-9 czerwca

Finalizacja listy kandydatów

12-13 czerwca

Informacje telef. z propozycją współpracy

14 czerwca

Spotkanie informacyjne dla wybranych stażystów

koniec czerwca

Podpisanie umów student-przedsiębiorstwo

koniec czerwca

6. Prezentacja przedsiębiorstw


Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o



Imperial Tobacco Polska S.A.



NIEDŹWIEDŹ-LOCK



Solaris Bus & Coach SA

7. Wizyty w przedsiębiorstwach, rekrutacja
WIZYTY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW
ZAINTERESOWANYCH STAŻAMI


Imperial Tobacco Polska S.A. – 5 maja 2017 (max 30 osób)

Zapisy pod linkiem


Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o – 12 maja 2017 (max 25 osób)

Zapisy pod linkiem


NIEDŹWIEDŹ-LOCK – 18 maja 2017 (max 15 osób)

Zapisy pod linkiem


Solaris Bus & Coach SA – 19 maja 2017 (max 45 osób)

Zapisy pod linkiem

8. Koordynatorzy ze strony WIZ PP
Przedstawiciel wydziału: dr hab. inż. Agnieszka Misztal (prodziekan ds.
kształcenia)

Merytorycznie: dr hab. inż. Łukasz Hadaś (opiekun kierunku Logistyka)
Organizacyjnie: mgr inż. Irena Pawłyszyn (koordynator staży)

9. Pytania

