Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

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 15
uczestników Projektu w okresie od 1 lipca do 30 września 2015r.
2. Wynagrodzenia za płatne studenckie staże zawodowe wypłacane są 15 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.
§3
1. Kwalifikacji Uczestników Projektu na studencki staż zawodowy dokonuje Komisja powołana przez
Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, zwana dalej komisją.
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2. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym prodziekan ds. studenckich Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i kierownik Projektu.
3. 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.
4. 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 15 uczestników Projektu z listy rankingowej opublikowanej przez Komisję zostaje
stażystami.

Wynagrodzenia
1.

2.
3.

§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.
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.
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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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Załącznik nr 1
WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE NA PŁATNY STUDENCKI STAŻ ZAWODOWY

Nazwisko

nr indeksu

Imiona
e-mail:...................................................................................................
Zwracam się z prośbą o przyznanie wynagrodzenia za trzymiesięczny studencki staż zawodowy w
ramach studiów zamawianych realizowanych przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku otrzymania przeze mnie wynagrodzenia za studencki staż
zawodowy w ramach Projektu nie otrzymam za ten staż dodatkowego wynagrodzenia pochodzącego
całkowicie lub częściowo ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych, tzn. nie zajdzie
niedozwolone podwójne finansowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów
dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Zielona Góra,.............................................
data

..........................................................................
podpis uczestnika projektu

Uczestnik projektu:
1. Zaliczył piąty semestr studiów zamawianych w terminie.
2. Średnia semestralna za: semestr III ................
semestr IV ................
semestr V ...............

.......................................................................................
Potwierdzenie Dziekanatu WMIiE

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2
DEKLARACJA PRACODAWCY I PROGRAM
STUDENCKIEGO STAŻU ZAWODOWEGO
Nazwa Przedsiębiorstwa:...............................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................................

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA NA STUDENCKI STAŻ ZAWODOWY
Wyrażamy zgodę na przyjęcie Pana/Pani ………………………………………, studenta Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii, kierunku Matematyka na odbycie trzymiesięcznego studenckiego stażu
zawodowego w ..............................
Jednocześnie informuję, iż otrzymaliśmy wzór umowy o studencki staż zawodowy i akceptujemy jej
warunki.

…………………………..
miejscowość, data

I.

............................................................
Podpis i pieczęć pracodawcy

Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa:

PROGRAM STUDENCKIEGO STAŻU ZAWODOWEGO
sporządzony w......................................, dnia......................... przez
..................................................... reprezentującego
(imię i nazwisko opiekuna stażu )
......................................................................................................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)
dla ............................................................................................................................. studenta
(imię i nazwisko uczestnika projektu)
studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
II.

Informacje o stażu:
1. Termin odbycia stażu: od

do

2. Charakterystyka stanowiska pracy stażysty
(a) Rodzaj planowanej pracy (konieczne umiejętności i wiedza, poziom trudności
wykonywanych zadań, stopień wzrostu kwalifikacji):

(b) Liczba godzin pracy w miesiącu:
(c) Związek z programem studiów:

(d) Ocena szans realizacji zaplanowanych działań:

(e) Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku pracy (waga zdobytych przez stażystów
umiejętności i referencji, marka firmy, itd.):



Charakterystyki stanowiska pracy stażysty służą wystawieniu oceny programu studenckiego stażu
zawodowego (OP).
Maksymalne liczby punktów: (a i b) łącznie 500 pkt.; (c) 300 pkt.; (d) 100 pkt.; (e) 300 pkt.

........................................…........
Podpis uczestnika projektu

................................................
czytelny podpis opiekuna
................................................................................
miejscowość
data
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Załącznik nr 3

KARTA CZĄSTKOWEJ OCENY PROPONOWANEGO STAŻU
PRZEZ CZŁONKA KOMISJI

Nazwisko kandydata

nr indeksu

Imiona

Oceniający:
imię i nazwisko oceniającego

1. Rodzaj planowanej pracy (konieczne umiejętności i wiedza, poziom trudności
wykonywanych zadań, stopień wzrostu kwalifikacji, liczba godzin pracy w miesiącu
itp.
(max 500 pkt.)
2. Związek z programem studiów
(max 300 pkt.)
3. Szanse realizacji zaplanowanych zadań
(max. 100 pkt.)
4. Ocena pozycji pracodawcy na rynku pracy (waga zdobytych przez stażystów
umiejętności i referencji, marka firmy, itd.)
(max. 300 pkt.)
OCENA PROGRAMU Studenckiego stażu zawodowego

OP:
(max. 1200 pkt.)

Podpis oceniającego
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Załącznik nr 4

KARTA OCENY WNIOSKU
O PŁATNY STUDENCKI STAŻ ZAWODOWY
PRZEZ KOMISJĘ
Nazwisko Kandydata uczestnika Projektu

nr indeksu

Imiona

1
2
3
I

Ocena programu stażu przez pierwszego oceniającego:
Ocena programu stażu przez drugiego oceniającego:
Ocena programu stażu przez trzeciego oceniającego:
Średnia arytmetyczna z ocen programu stażu

1.

Udział w wykładach zaproszonych specjalistów:

2.

Udział w zajęciach z przedsiębiorczości:

3.
II
1
2
3
III

OP =
(max 1200 pkt)

1 godz. = 25pkt.; (max 300 pkt)
1 godz. = 1 pkt.; (max 300 pkt)

Udział w zajęciach wyrównawczych:
1 godz. = 5 pkt; (max 300 pkt), zwolnieni z zajęć wyrównawczych 300 pkt

Zaangażowanie w zadania projektu

ZP =
(max 900 pkt)

Średnia za trzeci semestr studiów zamawianych:
Średnia za czwarty semestr studiów zamawianych
Średnia za piąty semestr studiów zamawianych:
Efekty kształcenia

S3 =
S4 =
S5 =
EK = (S3+S4+S5)*60 pkt
(max 3*5*60 = 900 pkt)

Ostateczna ocena

OO = OP+ZP+EK =
(max 3000 pkt)

Zielona Góra,....................................

Podpisy członków Komisji:
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
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Załącznik nr 5

RANKING KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE WYNAGRODZENIA
ZA STUDENCKI STAŻ ZAWODOWY
Rok akademicki 2014/2015

lp

Miejsce w rankingu

1.

1.

III rok studiów zamawianych
Ocena Ostateczna
Numer indeksu
(OO, [pkt.])

Ocena Programu Stażu
(OP, [pkt.])

...........................................................................................

(podpis Kierownika Projektu)
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Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE PODATKOWO-SKŁADKOWE1
Imię (imiona)

Nazwisko

Imię matki

Nazwisko rodowe

Pesel

Imię ojca

NIP

Obywatelstwo

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania
Województwo

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr
lokalu

Gmina

Kod

Poczta

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego

Nazwa Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (Kasa Chorych)

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze2
Moje dochody miesięczne z tytułu umowy o pracę przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia

2
2

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
Prowadzę działalność gospodarczą

2

Jestem studentem w wieku do 26-go roku życia
Jestem emerytem/rencistą

2

2

Przebywam na urlopie macierzyńskim/wychowawczym

2

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Proszę o przesłanie moich należności na konto nr
W banku

Prawdziwość powyższych danych
potwierdzam własnoręcznym podpisem

…………………………………, ………………...........

Miejscowość

1
2

.............................................................................................

dnia

Deklaracja jest dostępna: http://www.wmie.uz.zgora.pl/zamawiane/staże
Proszę zaznaczyć znakiem  właściwy wybór
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Załącznik nr 7

Umowa o studencki staż zawodowy nr .../......
Zawarta w Zielonej Górze, dnia ……………. r. pomiędzy:
a) Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą przy ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra,
reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
działającego w tym zakresie na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz mgr Annę Gołaszewską – Kwestora Uniwersytetu
Zielonogórskiego, zwanym w dalszej części umowy Uczelnią
b) Panem/Panią1………………………………………………………
zamieszkałym/łą
w…….…………… ul………………………… nr…… m………… legitymującą się
dowodem osobistym seria …….…nr…………… posiadającym/ą nr PESEL
…………………...…. zwanym/ zwaną w dalszej części umowy Stażystą
c) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...…………… z
siedzibą w ………………..……ul……………………………………………… Nr ……
posiadającym
nr
REGON.……………………………,
nr
NIP………………………………… wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego /
Rejestru Osób Fizycznych prowadzących działalność Gospodarczą, prowadzonym przez
……………………………………………….
pod
nr ………………………………………., zwanym w dalszej części Przedsiębiorcą
§1
Przedmiotem umowy jest określenie obowiązków Stron dotyczących udziału Stażysty
w studenckim stażu zawodowym w związku z Uczestnictwem w Projekcie „Zwiększenie liczby
absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”, zwanym dalej
Projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV
,,Szkolnictwo Wyższe i Nauka’’, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1
,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy’’,
Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy’’.
§2
Przedsiębiorca zobowiązuje się:
a) przyjąć
Stażystę
na
trzymiesięczny
studencki
staż
zawodowy
w okresie od ………… do ……………….
b) prowadzić studencki staż zawodowy zgodnie z deklaracją pracodawcy i programem
studenckiego stażu zawodowego (załącznik nr 2 do Regulaminu płatnych studenckich
staży zawodowych);
c) zapoznać Stażystę z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania
studenckiego stażu zawodowego oraz udzielać niezbędnych wskazówek i pomocy
w wypełnianiu powierzonych zadań;
d) zapoznać Stażystę z obowiązującym regulaminem pracy oraz przepisami BHP
i przeciwpożarowymi;
1

Wpisać oba imiona studenta

e) zapewnić Stażyście materiały, narzędzia i środki ochrony osobistej niezbędne do
wykonywania powierzonych obowiązków;
f) zapewnić Stażyście opiekuna studenckiego stażu zawodowego;
g) niezwłocznie poinformować Uczelnię o przerwaniu studenckiego stażu zawodowego
przez Stażystę;
h) zapewnić ochronę danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
§3
Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty Stażyście w okresie trwania studenckiego stażu
zawodowego wynagrodzenia za studencki staż zawodowy w kwocie 2640 zł brutto miesięcznie
(słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych brutto).
§4
1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 3 nastąpi na osobiste konto bankowe Stażysty
nr……………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym Stażysta realizował zadania określone w programie i harmonogramie
studenckiego stażu zawodowego.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym w ust. 2 pod warunkiem
przedłożenia przez Stażystę podpisanego przez Przedsiębiorcę potwierdzenia realizacji
przewidzianej
harmonogramem
części
studenckiego
stażu
zawodowego
w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Dokumenty te powinny być
składane w Biurze Projektu, ul. prof. Z. Szafrana 4a, budynek A-29, Dziekanat WMiE,
sala 303.
4. Nieterminowe złożenie dokumentów określonych w ust. 3 skutkuje wstrzymaniem wypłaty
wynagrodzenia za studencki staż zawodowy do czasu dostarczenia tych dokumentów, bez
prawa Stażysty do odsetek.
§5
Stażysta zobowiązuje się:
a) przestrzegać postanowień regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz regulaminu
płatnych studenckich staży zawodowych. Stażysta oświadcza, ze zapoznał się z treścią
ww. regulaminów;
b) posiadać przez cały czas trwania stażu ważne ubezpieczenie OC i NNW;
c) odbyć studencki staż zawodowy zgodnie z terminem podanym w § 2 pkt. a) umowy oraz
harmonogramem stażu,
d) odbyć studencki staż zawodowy w miejscu i zgodnie z zasadami określonymi przez
przedsiębiorcę oraz zgodnie z programem studenckiego stażu zawodowego,
e) przestrzegać ustalonego harmonogramu stażu oraz sumiennie wykonywać powierzone
zadania,
f) do comiesięcznego przedkładania potwierdzenia o odbyciu przewidzianej
harmonogramem części stażu,
g) przestrzegać przepisy obowiązujące u Przedsiębiorcy, w tym wewnętrzne regulaminy,
ustalonego porządku pracy i zasad obowiązujących u Pracodawcy (w szczególności
przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP),
h) przestrzegać przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej,
i) dbać o powierzone mienie, używać materiałów i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
j) przedstawiać co miesiąc Uczelni – w terminie określonym w § 4 ust. 3 - potwierdzenie
odbycia kolejnej części stażu, zgodnie z załącznikami nr 8A, 8B i 8C do Regulaminu
płatnych studenckich staży zawodowych,
k) powiadomić kierownika Projektu o przypadkach nie wywiązywania się Przedsiębiorcy
z ustalonych warunków odbywania stażu,
l) przekazywać kierownikowi Projektu informacje o zmianie danych mogących mieć
wpływ na prawidłowe odbycie studenckiego stażu zawodowego.

§6
Przedsiębiorca oraz Stażysta zobowiązani są do udzielania Uczelni, jak również innym
upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym
realizację niniejszej umowy, rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów
związanych z realizacją umowy.
§7
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy i zaniedbania popełnione przez Stażystę lub Przedsiębiorcę,
b) szkody wyrządzone przez Stażystę lub Przedsiębiorcę,
c) niedopełnienie obowiązków zarówno przez Stażystę, jak i Przedsiębiorcę,
d) inne okoliczności wynikające z realizacji studenckiego stażu zawodowego przez
Stażystę, w szczególności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
§8
1. Umowa wygasa z dniem ukończenia stażu i wypłaty przez Uczelnię wynagrodzenia.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wykluczenia Stażysty z udziału w Projekcie.
3. W przypadku niewywiązywania się przez Stażystę z postanowień niniejszej umowy
Uczelnia ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym.
§9
1. Stażysta niewywiązujący się z postanowień umowy lub wykluczony z udziału w Projekcie
traci prawo do otrzymywania wynagrodzenia za studencki staż zawodowy.
2. Stażysta, który utracił prawo do otrzymywania wynagrodzenia za studencki staż zawodowy
przed planowanym terminem jego zakończenia zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
Uczelni otrzymanego dotychczas wynagrodzenia.
3. Stażysta, który pobrał wynagrodzenie za studencki staż zawodowy na podstawie
nieprawdziwych danych, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
§ 11
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a) deklaracja Pracodawcy i programu studenckiego stażu zawodowego (załącznik nr 2 do
Regulaminu płatnych studenckich staży zawodowych),
b) oświadczenie podatkowo składkowe (załącznik nr 6 do Regulaminu płatnych
studenckich staży zawodowych),
c) Oświadczenie dla ZUS,
d) Wzorów Zaświadczeń o realizacji kolejnych miesięcy studenckiego stażu zawodowego
(załączniki nr 8A, 8B i 8C do Regulaminu płatnych studenckich staży zawodowych).

Uczelnia

Stażysta

Przedsiębiorca

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 8A

ZAŚWIADCZENIE O REALIZACJI PIERWSZEGO MIESIĄCA
STUDENCKIEGO STAŻU ZAWODOWEGO
Imię i nazwisko Stażysty:
Nazwa i adres Pracodawcy:

Data rozpoczęcia studenckiego stażu
zawodowego:

Data zakończenia pierwszej części
studenckiego stażu zawodowego:

Opis wykonywanej pracy w raportowanym miesiącu:

Problemy z realizacją studenckiego stażu zawodowego
Opiekun studenckiego stażu zawodowego

Stażysta

Czy przebieg studenckiego stażu zawodowego jest zgodny z planem ?
(Jeżeli nie, podać powody)
Opiekun studenckiego stażu zawodowego
Stażysta

…………………………

.............................

miejscowość,

podpis stażysty

data

…………………………………….
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis opiekuna)

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 8B

ZAŚWIADCZENIE O REALIZACJI DRUGIEGO MIESIĄCA
STUDENCKIEGO STAŻU ZAWODOWEGO
Imię i nazwisko Stażysty:
Nazwa i adres Pracodawcy:

Data rozpoczęcia drugiej części
studenckiego stażu zawodowego:

Data zakończenia drugiej części
studenckiego stażu zawodowego:

Opis wykonywanej pracy w raportowanym miesiącu:

Problemy z realizacją studenckiego stażu zawodowego
Opiekun studenckiego stażu zawodowego

Stażysta

Czy przebieg studenckiego stażu zawodowego jest zgodny z planem ?
(Jeżeli nie, podać powody)
Opiekun studenckiego stażu zawodowego
Stażysta

…………………………
miejscowość,

data

.............................
podpis stażysty

…………………………………….
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis opiekuna )

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 8C

ZAŚWIADCZENIE O REALIZACJI TRZECIEGO MIESIĄCA
STUDENCKIEGO STAŻU ZAWODOWEGO
Imię i nazwisko Stażysty:
Nazwa i adres Pracodawcy:

Data rozpoczęcia trzeciej części
studenckiego stażu zawodowego:

Data zakończenia studenckiego stażu
zawodowego:

Opis wykonywanej pracy w raportowanym miesiącu:

Problemy z realizacją studenckiego stażu zawodowego
Opiekun studenckiego stażu zawodowego

Stażysta

Czy przebieg studenckiego stażu zawodowego jest zgodny z planem ?
(Jeżeli nie, podać powody)
Opiekun studenckiego stażu zawodowego
Stażysta

Opis rezultatów osiągniętych przez Stażystę studenckiego stażu zawodowego:

Opis korzyści Stażysty z udziału w Projekcie:

Opis korzyści dla Przyjmującego na studencki staż zawodowy z udziału w Projekcie:

Opinia Przyjmującego na studencki staż zawodowy na temat stażysty oraz osiągniętych
rezultatów

Czy stażysta oraz Przyjmujący na studencki
staż zawodowy
planują dalszą współpracę

NIE

Dodatkowe uwagi
Opiekuna studenckiego stażu zawodowego:

Stażysty:

…………………………
miejscowość,

TAK (jeśli tak jaką)

data

.............................
podpis stażysty

…………………………………….
(pieczęć Zakładu Pracy i podpis opiekuna)

