Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora UZ z dn. 26.02.2015 r.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin płatnych studenckich staży zawodowych dla uczestników projektu
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie
Zielonogórskim”
Zasady ogólne
§1
1. Płatne studenckie staże zawodowe zorganizowane są na Uniwersytecie Zielonogórskim dla 10
uczestników Projektu w okresie od 1 lipca do 30 września 2015r.
2. Wynagrodzenia za płatne studenckie staże zawodowe wypłacane są 10 uczestnikom Projektu,
zgodnie z umową zawartą pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju.
3. Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani na studencki staż zawodowy zgodnie z zasadami
określonymi w § 2 i § 3.
4. Sprawy związane z przyznawaniem wynagrodzenia za studenckie staże zawodowe
i monitorowaniem ich prawidłowego przebiegu koordynuje kierownik Projektu.
5. Wynagrodzenie za studencki staż zawodowy przyznawane jest niezależnie od pomocy
materialnej, o której mowa w art. 173 ust. 1 i art. 173, oraz stypendiów za wyniki w nauce,
o których mowa w art. 173b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz stypendium za wyniki w nauce przyznawane w Projekcie.

Tryb i zasady kwalifikowania na studencki staż zawodowy
§2
1. Uczestnik Projektu ubiegający się o udział w studenckim stażu zawodowym składa wniosek
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. O studencki staż zawodowy może ubiegać się uczestnik Projektu, który zaliczył V semestr studiów
na kierunku zamawianym w terminie określonym w harmonogramie studiów.
3. Uczestnik Projektu ubiegający się o zakwalifikowanie na studencki staż zawodowy, wskazuje we
wniosku jednego z Pracodawców zaproponowanych przez Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego lub samodzielnie znajduje Pracodawcę, który
będzie gotów przyjąć go na studencki staż zawodowy za wynagrodzeniem.
4. Wraz z wnioskiem Uczestnik projektu składa podpisaną przez Pracodawcę deklarację przyjęcia
uczestnika Projektu na studencki staż zawodowy i program studenckiego stażu zawodowego
przygotowany przez uczestnika Projektu przy udziale Pracodawcy. Wzór deklaracji Pracodawcy
oraz programu studenckiego stażu zawodowego określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Wypełnione i podpisane dokumenty określone w ust. 1 i 4 uczestnik Projektu składa
w Dziekanacie Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 kwietnia 2015 roku.
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§3
Kwalifikacji Uczestników Projektu na studencki staż zawodowy dokonuje Komisja powołana przez
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, zwana dalej komisją.
W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym prodziekan ds. studenckich Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i kierownik Projektu.
Do obowiązków komisji należy w szczególności:
1) sprawdzenie prawidłowości formalnej i merytorycznej złożonych wniosków;
2) nie później niż do 15 maja 2015r. ustalenie i publikacja na stronie projektu listy rankingowej
uczestników Projektu ubiegających się o studencki staż zawodowy (zgodnie z załącznikiem nr
5 do niniejszego regulaminu)
3) nie później niż do 15 maja 2015r. podjęcie decyzji i publikacja na stronie projektu listy
zakwalifikowanych uczestników Projektu.
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii, składane w Dziekanacie w terminie siedmiu dni od jej otrzymania przez Uczestnika
Projektu.
§4

1.

2.

Uczestnicy Projektu ubiegający się o studencki staż zawodowy wyszczególnieni zostaną na liście
rankingowej w porządku malejących punktów rankingowych uzyskanych z uwzględnieniem:
1) efektów kształcenia (wg tzw. wskaźnika EK ‐ zgodnie z załącznikiem nr 4),
2) karty cząstkowej oceny proponowanego stażu zawodowego
(wg tzw. wskaźnika OP ‐ zgodnie z załącznikiem nr 3),
3) zaangażowania w zadania Projektu
(wg tzw. wskaźnika ZP ‐ zgodnie z załącznikiem nr 4).
Ocena ostateczna wniosku uczestnika Projektu o studencki staż zawodowy (tzw. OO ‐ zgodnie
z załącznikiem nr 4) jest sumą składowych z § 4 ust. 1 (EK + OP + ZP). Lista rankingowa
przygotowana będzie w oparciu o uzyskane przez wnioskujących uczestników Projektu oceny
ostateczne. Spośród uczestników Projektu o identycznej ocenie ostatecznej, o wyższej pozycji
w rankingu decyduje wyższa ocena programu studenckiego stażu zawodowego (OP), jeśli nie
doprowadzi to jednoznacznego rozstrzygnięcia pozycji w rankingu, wówczas o ustaleniu pozycji
rozstrzyga średnia semestralna V semestru.
§5

Pierwszych 10 uczestników Projektu z listy rankingowej opublikowanej przez Komisję zostaje
stażystami.

Wynagrodzenia
1.

§6
Podstawą realizacji studenckiego stażu zawodowego i wypłaty wynagrodzenia za studencki staż
zawodowy jest umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, Uczestnikiem Projektu i Pracodawcą po
dostarczeniu przez Uczestnika projektu dokumentów określonych w § 7 ust. 1. Wzór umowy
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
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Wynagrodzenie wypłaca się na rachunek bankowy wskazany we wniosku o studencki staż
zawodowy (załącznik nr 1).
Wynagrodzenie za studencki staż zawodowy wypłacane jest w okresie od sierpnia do
października 2015 r. w wysokości 2 640 PLN miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym stażysta realizował określone w programie
i harmonogramie studenckiego stażu zawodowego zadania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 3 pod warunkiem
przedłożenia przez stażystę, kierownikowi Projektu, potwierdzenia realizacji przewidzianej
harmonogramem części studenckiego stażu zawodowego (załącznik 8A po pierwszym miesiącu,
8B po drugim i 8C po zakończeniu stażu) w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia następnego
miesiąca.

5.

Nieterminowe złożenie dokumentów określonych w ust. 4 skutkuje wstrzymaniem wypłaty
wynagrodzenia za studencki staż zawodowy do czasu dostarczenia tych dokumentów.

Postanowienia końcowe
§7
1. Stażysta do 15 czerwca 2015r. ma obowiązek, pod rygorem nie zawarcia umowy określonej w § 6
ust. 1, dostarczyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie dla celów podatkowych (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu),
2) Oświadczenie dla ZUS (plik do pobrania ze strony projektu),
3) Poświadczenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC i NNW na okres trwania stażu.
2. Stażysta niewywiązujący się z postanowień umowy określonej w § 6 ust. lub wykluczony z udziału
w Projekcie traci prawo do otrzymywania wynagrodzenia za studencki staż zawodowy.
3. Student, który utracił prawo do otrzymywania wynagrodzenia za studencki staż zawodowy przed
planowanym terminem jego zakończenia zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
otrzymanego dotychczas wynagrodzenia.
4. Uczestnik Projektu, który pobrał wynagrodzenie za studencki staż zawodowy na podstawie
nieprawdziwych danych, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu pobranego wynagrodzenia.
§8
Tekst regulaminu podany jest do wiadomości studentów przez ogłoszenie na wydziałowej tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/zamawiane.
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