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Co to za projekt? 

Projekt ROZWIŃ SKRZYDŁA oferuje studentom 
staże w firmach i instytucjach publicznych 

Jego celem jest ułatwienie studentom wejścia na 
rynek pracy 

Studenci nabywają kompetencje odpowiadające 
potrzebom gospodarki i pracodawców,  

 ułatwia im to funkcjonowanie w strukturach 
pracodawców 



Skąd wiemy, że jest potrzebny? 

Raport Ekonomiczne Aspekty Losów Absolwentów  

(MNiSW, 2015) pokazuje, że studentom WNGiG brakuje  

odpowiedniej praktyki zawodowej, 

która przygotowałaby ich do wejścia na rynek pracy: 

– czas poszukiwania pierwszej pracy przez 20% absolwentów    
trwał 6 m-cy lub dłużej, 

– doświadczenie bycia bezrobotnym rok po uzyskaniu dyplomu
 doświadczyło 32,5% absolwentów 

 



Skąd wiemy, że jest potrzebny? 

Absolwentów WNGiG charakteryzuje: 
– WYSOKI POZIOM WIEDZY TEORETYCZNEJ  
 w zakresie ukończonych kierunków i specjalności, zdobywany w toku kształcenia 
– WYSOKI POZIOM WIEDZY Z ZAKRESU: 

– prowadzenia analiz z wykorzystaniem współczesnych technik  
 komputerowych (systemy informacji geograficznej) 
– pozyskiwania, kompilowania i wykorzystywania do celów praktycznych  
 różnorodnych danych przestrzennych 
– wykorzystywania w pracy zawodowej wiedzy dot. gospodarowania  
 środowiskiem 

 
przy jednoczesnych niewystarczających umiejętnościach zastosowania tej 

wiedzy w praktyce 
 
 



Jak zaprojektowaliśmy staże? 

Konsultacje z potencjalną grupą docelową oraz doświadczenia z realizacji poprzednich projektów stażowych (Awans 
kompetencyjny, Pomost na rynek pracy) pozwoliły zidentyfikować  

potrzeby: 

– zdobycie doświadczenia zawodowego 
– zwiększenie szans na rynku pracy po ukończeniu studiów 
– praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów 
– rozwinięcie kompetencji wymaganych przez pracodawców (zwłaszcza kompetencji miękkich) 
 
oczekiwania: 
– zwiększenie atrakcyjności zawodowej 
– wynagrodzenie za pracę wykonywaną podczas stażu 
– bezkosztowy udział w projekcie 
– elastyczność godzin pracy 
 
bariery: 
– konieczność rezygnacji z dotychczasowego zajęcia dorywczego (wynagrodzenie, refundacja kosztów 

dojazdów i zakwaterowania) 
– łączenie stażu z planem zajęć (możliwość realizacji stażu podczas wakacji) 
– postrzeganie stażu jako mało efektywnego (spójność realizowanych zadań ze ścieżką kształcenia) 
– obawy o stereotypowe postrzeganie np. kobiet lub osób niepełnosprawnych w miejscu pracy (wsparcie 

opiekuna stażu) 



Co mają z tego studenci? 

Realizacja 3-miesięcznych staży pozwoli studentom – stażystom: 
uzupełnić wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne i doświadczenie w zawodzie, 

zyskując przygotowanie do pracy w:  
 – przedsiębiorstwach 

– administracji publicznej 
– jednostkach naukowo-badawczych 
 

zyskać wiedzę nt. funkcjonowania 
pracodawców w zakresie: 

– misji, wizji, celów 
– procedur i standardów 
– środowiska pracy specjalistów z branży 

rynku pracy: 
– poznają specyfikę relacji pomiędzy podmiotami 
– nawiążą kontakty z potencjalnymi pracodawcami 

 
oraz rozwinąć oczekiwane przez pracodawców kompetencje: 

– organizacyjne (organizacja pracy, określanie priorytetów, harmonogramowanie) 
– interpersonalne w zakresie komunikacji (praca w zespole, komunikowanie się) 



Kto może uczestniczyć w projekcie? 

125 studentów (61 osób w 2018 roku, 64 osoby w 2019 roku) III 
roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich na 
kierunkach: 

Geografia (wszystkie specjalności: ogólna, geoinformacja, ekologia 
miasta, hydrologia, meteorologia i klimatologia, kartografia i 
topografia, geografia społeczno-ekonomiczna i monitoring 
geoekosystemów) 

Zarządzanie środowiskiem 
 
Wykluczeni są jedynie studenci równocześnie korzystający z programu 

ERASMUS+  osoby, które brały udział w programie 
Erasmus Plus+ w semestrze letnim, ale zakończą ten udział przed 
podpisaniem Umowy stażowej mogą być uczestnikami 
projektu stażowego 

Osoby zatrudnione mogą brać udział w projekcie (276h/m-c),                 
choć aplikacje osób niezatrudnionych będą preferowane 



Kryteria wyboru stażystów 

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 
 
– średnia z ostatniego roku akademickiego powyżej 3,0 (2 pkt.), >3,5 (3 pkt.), > 4 (4 

pkt.), >4,5 (5 pkt.) – na podstawie informacji dostępnych w Dziekanacie WNGiG 
– działalność organizacyjna - członkostwo w: kole naukowym, samorządzie 

studenckim, organizacjach studenckich (maks. 2 pkt.) 
– działalność naukowa - uczestnictwo w projektach naukowych (np. GEOCENTRUM), 

publikacje, konferencje (maks. 2 pkt.) 
– dla osób niepełnosprawnych (1 pkt., na podst. orzeczenia o niepełnosprawności) 
– preferowane będą aplikacje osób niezatrudnionych (zatrudnienie nie 

dyskwalifikuje aplikacji – procedura na wypadek zainteresowania powyżej 
oczekiwań) 
 

Wymogiem przyznania punktów będzie przedłożenie dokumentów poświadczających 
ich spełnienie 

W przypadku gdy pracodawca przeprowadzi samodzielną rekrutację na oferowane 
przez siebie staże, wynik takiej rekrutacji Komisja uzna za wiążący 



Jak wygląda staż? 

Jak długo trwa? 

3 miesiące (160 godzin w miesiącu, 
40h/tydz., łącznie: 480h realizowanych w 12 tygodniach) 

start staży w edycji I – 18 czerwca 2018 r. 

2 edycje: 1 listopada 2017 r. – 31 października 2018 r. i 1 listopada 2018 r. – 31 października 2019 r. 

Płatne! 

2960 zł netto w miesiącu, przez 3 miesiące 

+ zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdów, kosztów komunikacji 
miejskiej dla części stażystów (50%) 

+ ufundowanie badań lekarskich i ubezpieczenia na czas stażu 



Jak wygląda staż? 

REALIZOWANE ZADANIA: 

– OBSERWATOR ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO (54 osoby- 26+28) 

 krajowe staże z zakresu pozyskiwania danych środowiskowych poprzez 
badania terenowe i laboratoryjne, monitoringu środowiska i przygotowy
wania ocen środowiskowych 

– PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ (65 
osób- 32+33) 

 krajowe staże praktyczne z zakresu udostępniania danych przestrzennyc
h i środowiskowych oraz podejmowania decyzji administracyjnych 

– BADACZ POLARNY  (6 osób- 3+3) zagraniczne staże praktyczne z zakresu 
prowadzenia badań polarnych 
 



Proponowane miejsca pracy 
OBSERWATOR ŚRODOWISKA  

GEOGRAFICZNEGO 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI  
PAŃSTWOWEJ  

I SAMORZĄDOWEJ 
BADACZ POLARNY  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW) 

Biuro Prognoz AURA (Poznań) 

KOMPASS CONSULTING Poznań 

Geoinformacja:  

GEOCARTIS Sp. z o.o. 

GEOMATIC 

KADEX Geodezja Polska Sp. z o. o. 

City-nav Sp. z o.o. 

GIS Support 

HERE Europe B.V. sp z o.o. 

IQ Solution Sp. z o.o. 

Neptis 

Progea 4D Sp.z o.o. Kraków 

Systherm Info sp. z o.o. 

Telematics Technologies sp. z o.o. 

ATREM S.A. 

Aquanet S.A. 

ITTI Sp. z o.o. 

RECODED 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (PODGiK) Poznań 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) Poznań 

Urząd Miasta Poznania 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
(WIOŚ) w Poznaniu 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) 
(Wody Polskie) w Poznaniu 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) 

Urząd miasta (miejscowość do wyboru) 

Urząd gminy (gmina do wyboru) 

AMUPS 

 



Obowiązki stażysty 

Uczestnik projektu ma obowiązek: 

– odbyć 3-miesięczny staż – wymóg 100% frekwencji 

– uczestniczyć w pre/post-testach wiedzy 

– przygotować dokumentację z odbytego stażu w terminie 2 tygodni od 
zakończenia stażu (dzienniczek stażu, sprawozdanie ze stażu) 

– uzyskać pozytywną ocenę wykonywanych zadań i realizacji programu stażu 

 po spełnieniu warunków stażysta otrzymuje wynagrodzenie (co miesiąc) oraz 
certyfikat (koniec stażu) 

 
 



Płatności 

– stypendium 2960 zł netto w miesiącu, przez 3 miesiące 

dla części stażystów: 

– zwrot kosztów zakwaterowania (ryczałt 850zł) 

– refundacja kosztów dojazdów (do 100 zł - bilety) 

– zwrot kosztów kosztów komunikacji miejskiej (do 60 zł)  

 



Procedura 

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (od 21.03 do 4.04.2018) 

Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w projekcie 
(ankieta internetowa – dostęp ze strony projektu skrzydla.home.amu.edu.pl/ ) 

oraz przesłanie na adres skrzydla@amu.edu.pl  do dn. 4.04.2017 r. 
następujących dokumentów: 

1. CV wraz z listem motywacyjnym oraz 

2. zeskanowany wypełniony Formularz rekrutacyjny dla kandydata do 
projektu. Formularz przed zeskanowaniem musi być podpisany 
(niebieskim długopisem) 
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Procedura 
KROK 2 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (11.04.2018) 

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży na stronie www projektu 

CV wraz z listem motywacyjnym zostanie przekazane pracodawcom 

KROK 3 – RECRUITMENT DAYS (11.04-4.05.2018) 

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. 

KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH (8.05.2018) 

Ogłoszenie listy miejsc stażowych na stronie www projektu. 

Przekazanie osobiście do Biura Projektu w dn. 14.05-18.05.2017, w godz. 10:00-14:00, wstępnego pakietu dokumentów stażysty: 

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU 

2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

3. ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU WNGIG O STATUSIE STUDENTA 

KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU (maj – czerwiec 2018) 

24 maja 2018 r. – zebranie ze stażystami, odbiór SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE 



Kontakt 
 dr Ewelina Lipka 

Kierownik projektu  

e.lipka@amu.edu.pl  

Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatora ds. stażu: 

dr hab. Leszek Sobkowiak 

Opiekun staży: geografia 

lesob@amu.edu.pl  

tel. 61 829 6327 

Biuro Projektu 

czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 9-12 

mgr Marlena Makowska 

Specjalistka ds. organizacji staży 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu 

Collegium Geographicum 

pokój L029 

tel. 61 829 6324 

mail: skrzydla@amu.edu.pl  

ul. Bogumiła Krygowskiego 10 

61-627 Poznań 
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