
Studiujesz – praktykuj II.
Program stażowy dla studentów WES

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Wartość Projektu: 1 887 000,00 zł
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

wzrost kompetencji zawodowych i społecznych
dzięki realizacji wysokiej jakości programu stażowego, 

który zapewni zdobycie
PRAKTYCZNEGO DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, 

niezbędnego zwłaszcza na początku kariery zawodowej



CZAS TRWANIA PROJEKTU
01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.

• Początek: 01.11.2018

• Koniec: 30.09.2019
I ETAP (2018/2019)

• Początek: 01.10.2019 

• Koniec staży: 31.08.2020 

II ETAP 
(2019/2020)



KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ 
W PROJEKCIE?

STUDENCI:

 studiów stacjonarnych
 dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich na 

kierunkach EKONOMIA oraz FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich na 

kierunku EKONOMIA



KTO NIE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁU
W PROJEKCIE?

 Studenci studiów niestacjonarnych

 Osoby, które chcą stażem zastąpić obowiązkowe praktyki 
studenckie

 Absolwenci, chyba że trójstronna umowa o staż została 
podpisana w trakcie kształcenia

 Uczestnicy programu Erasmus+



DO PROJEKTU ZAPRASZAMY STUDENTÓW 
NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKÓW:

EKONOMIA

(I STOPIEŃ)

50 OSÓB (na rok)

• V i VI SEMESTR

• STUDENCI STUDIÓW 
STACJONARNYCH

EKONOMIA

(II STOPIEŃ)

50 OSÓB (na rok)

• III i IV SEMESTR

• STUDENCI STUDIÓW 
STACJONARNYCH

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

(I STOPIEŃ)

50 OSÓB (na rok)

• V i VI SEMESTR

• STUDENCI STUDIÓW 
STACJONARNYCH



RODZAJE STAŻY

STAŻE KRAJOWE

LICENCJACKIE

• 160-GODZINNE

• TRWAJĄ ŚREDNIO         
1 miesiąc (=4 tygodnie)

• W indywidualnych 
przypadkach staż może 
trwać maksymalnie 8 
tygodni

STAŻE KRAJOWE

MAGISTERSKIE

• 320-GODZINNE

• TRWAJĄ ŚREDNIO          
2 miesiące (=8 tygodni)

• W indywidualnych 
przypadkach staż może 
trwać maksymalnie 16 
tygodni

STAŻE ZAGRANICZNE

MGR i LIC (8 STAŻY)

• 320-GODZINNE

• TRWAJĄ                           
2 miesiące (=8 tygodni)

W KAŻDYM TYGODNIU STAŻU NALEŻY
ZREALIZOWAĆ MINIMUM 20 GODZIN 

STAŻOWYCH. 



WARUNKI REALIZACJI WSPARCIA:

STUDIA LICENCJACKIE

Staże krajowe 160 h (śr. 1 m-c, = 4 tyg.)

Staże zagraniczne 320 h (śr. 2 m-ce, = 8 tyg.)

STUDIA MAGISTERSKIE

Staże krajowe 320 h (śr. 2 m-ce, = 8 tyg.)

Staże zagraniczne 320 h (śr. 2 m-ce, = 8 tyg.)

W KAŻDYM TYGODNIU, W KTÓRYM STUDENT JEST OBECNY NA STAŻU, MUSI 
ZREALIZOWAĆ MINIMUM 20 GODZ. STAŻOWYCH (!)

STAŻE REALIZOWANE SĄ W TRYBIE: MAX. 8 GODZ. DZIENNIE I MAX. 40 GODZ. TYGODNIOWO (!)



REKRUTACJA 

Podstawowa: październik 2019r.
28.10.2019 r. – 12.11.2019 r.

Uzupełniająca: luty 2020 r. 



CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny na stronie 
internetowej projektu – w zakładce REKRUTACJA!

http://finch.up.poznan.pl/staze
NALEŻY WYBRAĆ SWÓJ WYDZIAŁ

http://finch.up.poznan.pl/staze


KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 STATUS STUDENTA (w momencie rekrutacji i podpisania umowy) na 
wskazanych semestrach i kierunkach studiów (staż może być realizowany po 
obronie, jednak umowa musi zostać podpisana jeszcze w trakcie studiów, 
a staż musi się rozpocząć maksymalnie 3 miesiące od momentu podpisania 
umowy stażowej)

 DEKLARACJA DYSPOZYCYJNOŚCI w trakcie zaplanowanego czasu trwania stażu

 BRAK UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

 POZYTYWNY WYNIK TESTU JĘZYKOWEGO NA POZIOMIE MIN. B2 (dotyczy 
staży zagranicznych)



REKRUTACJA – KRYTERIA PUNKTOWE
(MOŻNA UZYSKAĆ MAX. 100 PUNKTÓW)

 Średnia ocen za ostatni zamknięty semestr: max. 50 punktów

 Dodatkowa aktywność na Uczelni: (członkostwo w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, 
działalności promujące Uczelnię): max. 30 punktów

 Brak doświadczenia zawodowego (innego niż obowiązkowe praktyki): 10 punktów

 Orzeczenie o niepełnosprawności: 10 punktów (jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz 
uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji – będziesz musiał zgłosić się do nas osobiście)

 Udział w stażu w ramach innego projektu finansowanego z UE (PO KL lub PO WER) skutkuje 
odjęciem 10 punktów

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
oraz lista osób rezerwowych. 

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego na mejla przychodzi potwierdzenie z numerem ID rejestracji.      
Podczas publikowania wyników będziemy korzystały z tych numerów.                                                           

Zapamiętajcie je. 



CO FINANSUJEMY W RAMACH PROJEKTU?
 STYPENDIUM STAŻOWE (16,00 zł brutto brutto/godz.)

 UBEZPIECZENIE NNW NA CZAS ODBYWANIA STAŻU (dla wszystkich, na okres trwania stażu, 
obowiązuje na stażu i w drodze na staż/ze stażu)

 DODATEK DLA OPIEKUNA STAŻYSTY (informacja i wzory dokumentów są dostępne na stronie 
www projektu w zakładce DLA PRACODAWCY)

 KOSZTY BADAŃ LEKARSKICH (jeśli pracodawca wymaga badań lekarskich – informacja o ich 
zakresie musi się znaleźć w programie stażu i dotrzeć do biura projektu na min. 7 dni przed 
rozpoczęciem stażu. UWAGA! Biuro projektu wystawia skierowanie i kieruje na badania do 
placówki, która ma podpisaną umowę z uczelnią).

 ZWROTY KOSZTÓW PODRÓŻY* LUB ZAKWATEROWANIA*(dla części uczestników)

*Należy spełnić warunki opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie. Dokument dostępny na stronie www projektu. 



STYPENDIA STAŻOWE (za cały staż)

STAŻE 
KRAJOWE 160 

GODZINNE

2560,00 zł brutto (=około 1900,00 zł netto)

(wraz z kosztami organizatora stażu)

STAŻE 
KRAJOWE 320 

GODZINNE

5120,00 zł brutto (=około 3800,00 zł netto)

(wraz z kosztami organizatora stażu)

STAŻE 
ZAGRANICZNE 

320 
GODZINNE 

7680,00 zł brutto (=około 5750,00 zł netto) stypendium na 
pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania

(wraz z kosztami organizatora stażu)

Płatne:
- Jednorazowo w przypadku staży 160-godzinnych

- W dwóch częściach w przypadku staży 320-godzinnych



 ZREALIZOWAĆ WYMAGANĄ LICZBĘ GODZIN (160 lub 320)

 W KAŻDYM TYGODNIU NALEŻY ZREALIZOWAĆ MINIMUM 20 GODZIN STAŻOWYCH

 MIEĆ 100% FREKWENCJĘ NA STAŻU

 TERMINOWO DOSTARCZYĆ DOKUMENTY (wykaz dokumentów znajduje się 
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz udziału w płatnych stażach zawodowych):

• Po pierwszych 160 godzinach (tylko staże 320 godzinne) – skan listy obecności na maila: 
staze.wes@up.poznan.pl

• Po zakończeniu stażu – oryginały wszystkich listy/list obecności, a także: Zaświadczenie o ukończeniu 
stażu (zał. 6 do Regulaminu) oraz Sprawozdanie ze stażu (zał. 7 do Regulaminu)  

CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY DOSTAĆ 
STYPENDIM STAŻOWE?

mailto:staze.wl.wtd@up.poznan.pl


STAŻE 160-GODZINNE LICENCJACKIE (przykład)



STAŻE 160-GODZINNE LICENCJACKIE (przykład)

Termin przykładowego stażu 160-godzinnego, maksymalnie skumulowanego w czasie.
Początek stażu: 01.07.2019 (PN)
Koniec stażu: 26.07.2019 (PT)

• 1 tydzień stażu: 01.07-07.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 2 tydzień stażu: 08.07-14.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 3 tydzień stażu: 15.07-21.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 4 tydzień stażu: 22.07-26.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)



STAŻE 320-GODZINNE MAGISTERSKIE i ZAGRANICZNE 
(przykład)



STAŻE 320-GODZINNE MAGISTERSKIE i ZAGRANICZNE 
(przykład)

Termin przykładowego stażu 320-godzinnego, maksymalnie skumulowanego w czasie, przy założeniu, że 
pracodawca nie pracuje w weekendy.
Początek stażu: 01.07.2019 (PN)
Koniec stażu: 30.08.2019 (PT)

• 1 tydzień stażu: 01.07-07.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 2 tydzień stażu: 08.07-14.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 3 tydzień stażu: 15.07-21.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 4 tydzień stażu: 22.07-28.07.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 5 tydzień stażu: 29.07-04.08.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 6 tydzień stażu: 05.08-11.08.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 7 tydzień stażu: 12.08-18.08.2019 (15.08-święto, 4 dni w tygodniu x 5 godz./dziennie = 20 godz. w tygodniu)
• 8 tydzień stażu: 19.08-25.08.2019 (5 dni w tygodniu x 8 godz./dziennie = 40 godz. w tygodniu)
• 9 tydzień stażu: 26.08-30.08.2019 (5 dni w tygodniu x 4 godz./dziennie = 20 godz. w tygodniu)



WZÓR WYPEŁNIONEJ 
LISTY OBECNOŚCI



• rozliczenie zawsze co 160 godzin
• w każdym tygodniu obowiązkowo 

należy realizować min. 20 godzin 
(max. 40 godzin)



REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU - STAŻ KRAJOWY
 Gdy staż realizowany jest poza miejscem zamieszkania

 Komunikacja publiczna (bus, autobus, pociąg - bilety ze zniżką studencką, II klasa)

 Na terenie Poznania możliwy zwrot kosztów w przypadku podróży trwającej powyżej 20 minut

 Samochód – tylko jeśli nie ma transportu publicznego na danej trasie. Zwracamy na podstawie 
cennika pkp na trasie o tej samej liczbie kilometrów

 Opcja najbardziej efektywna kosztowo = najtańsza (zwykle bilet miesięczny, na konkretną trasę). 
Daty zakupu muszą się zgadzać z podpisami na listach obecności

 Wniosek o zwrot kosztów znajduje się na stronie www projektu (w zakładce DOKUMENTY)

 Najlepiej za bilety zapłacić gotówką (przy płatności kartą będzie potrzebne potwierdzenie z konta)

 Wniosek o zwrot kosztów składany jest co do zasady po zakończeniu stażu

 Budżet – średnio 150 zł za miesiąc za staż 160h, 300 zł za staż 320h

Wnioski o zwrot kosztów znajdują się na stronie www projektu

(w zakładce DOKUMENTY)



CENNIK PKP PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O.

Jeśli dojazd na staż odbywa się samochodem – zwrot 
tylko do wysokości ceny biletu miesięcznego PKP (II kl, 
zniżka studencka 51%)

Jeśli stażysta pokonuje codziennie trasę 33 km w jedną 
stronę, a staż trwa np. 4 tygodnie (160 godzin) – zwrot 
wyniesie 101,43 zł

Jeśli stażysta pokonuje codziennie trasę 33 km w jedną 
stronę, a staż trwa np. 8 tygodni (320 godzin) – zwrot 
wyniesie 202,86 zł



REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA - STAŻ KRAJOWY
 Gdy staż realizowany jest powyżej 50 km od miejsca zamieszkania i miejsca studiowania

 Opcja najbardziej efektywna kosztowo = najtańsza. Daty noclegów/wynajmu muszą się zgadzać 
z podpisami na listach obecności

 Rozeznanie cenowe – do wniosku trzeba podpiąć 3 oferty – w tym dwie droższe od wybranej 
(np. screeny z portalu booking.com, maile z ofertami)

 Należy przedstawić dokument finansowy poświadczający poniesienie wydatku (np. faktura, rachunek,        
umowa najmu+potwierdzenie przelewu)

 Najlepiej zgłosić się wcześniej do Biura Projektu – pomożemy rozwiązać każdy problem indywidualnie 

 Wniosek o zwrot kosztów znajduje się na stronie www projektu (w zakładce DOKUMENTY)

 Wniosek o zwrot kosztów składany jest co do zasady po zakończeniu stażu

 Budżet – max. 1400,00 zł brutto/staż 160-godzinny, max. 2800,00 zł brutto/staż 320-godzinny

Wnioski o zwrot kosztów znajdują się na stronie www projektu

(w zakładce DOKUMENTY)



ROZEZNANIE RYNKU
PRZED STAŻEM na maila stażowego (staze.wes@up.poznan.pl) należy wysłać rozeznanie rynku:

mailto:staze.wl.wtd@up.poznan.pl


PRZYKŁADOWY MAIL
„w załączeniu przesyłamy rozeznanie rynku dotyczące zakwaterowania na stażu, który będzie 

realizowany w Łodzi w firmie XYZ sp. z o.o. w terminie od 03.02.2020 do 27.03.2020.

Rozeznanie dotyczy następujących osób: 1. Anna Nowak, 2. Ewa Igrekowska.

- 1 oferta (zał. screen nr 1): Próchnika 49 Rooms: kwota za cały okres stażu na 1 osobę wynosi 
648,00 zł (za cały staż łączna cena za dwie osoby to 1296,00 zł)

- 2 oferta (zał. screen nr 2): Urokliwe mieszkanie w centrum miasta: kwota za cały okres stażu na 
1 osobę wynosi 797,50 zł (za cały staż łączna cena za dwie osoby to 1595,00zł)

- 3 oferta (zał. screen nr 3): DeLux6 – Center apartament***: kwota za cały okres stażu na 1 osobę 
wynosi 898,50 zł (za cały staż łączna cena za dwie osoby to 1797,00 zł)

Zdecydowałyśmy się na wybór oferty nr 1 ze względu na najniższą cenę”

Jeśli zakwaterowanie byłoby w hostelu/pensjonacie (FV/rachunek za poszczególne doby –

zgodnie z listą obecności).



KOSZTY ZAKWATEROWANIA
UMOWA NAJMU

- po zakończeniu projektu należy dostarczyć oryginał umowy do biura projektu,

- daty na umowie muszą się pokrywać z okresem trwania stażu. NCBiR nie będzie honorować umów
długookresowych, nie będzie możliwości zwrotów kosztów w takiej sytuacji,

- Najlepiej w umowie unikać określeń typu „płatność za każdy miesiąc”. Jeśli np. 320-godzinny staż trwa
od 03.02.2020 do 27.03.2020 najlepiej jeśli w umowie pojawi się informacja, że „umowa najmu
zostaje zawarta na okres 03.02-27.03.2020, koszt najmu łącznie za cały okres najmu wynosi 1800 zł –
płatne w dwóch częściach po 900 zł na rachunek bankowy….”

- Umowę najmu należy dostarczyć razem z wnioskiem o zwrot kosztów zakwaterowania
i potwierdzeniem/ami zapłaty. Jeśli płatność gotówką – należy dostarczyć pokwitowanie odbioru.

Najlepiej płacić przelewem na konto wskazane w umowie najmu.

- Istnieje możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania w Poznaniu, ale tylko w sytuacji, gdy staż odbywa
się w Poznaniu w wakacje lub po zakończeniu studiów i gdyby nie staż – wyjechalibyście Państwo do
domu (Państwa dom rodzinny musi się znajdować min. 50 km od Poznania).



ZWORTY KOSZTÓW NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH
1. DOJAZDY

W przypadku staży zagranicznych, Organizator stażu zwraca wszystkim Uczestnikom koszty podróży 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem. 

Koszty zakupu biletów lotniczych i kolejowych na podróże zagraniczne będą zwracane pod warunkiem 
skorzystania z pośrednictwa Działu Współpracy z Zagranicą.

Zwrotowi nie podlegają koszty podróży odbywanych w trakcie stażu między miejscem realizacji stażu 
a miejscem zamieszkania w Polsce (np. na weekendy lub na święta). 

2. ZAKWATEROWANIE

Koszty utrzymania i zakwaterowania podczas stażu zagranicznego – są ponoszone w całości przez 
Stażystę w ramach wypłacanego stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania. 
W ramach Projektu nie ma możliwości refundacji tych kosztów. 



PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD
W KAŻDYM TYGODNIU TRWANIA STAŻU OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZREALIZOWAĆ MIN. 20 
GODZIN ZADAŃ STAŻOWYCH (niezrealizowanie 20 godzin tygodniowo skutkuje niezaliczeniem 
stażu i niewypłaceniem stypendium)

W OKRESIE TRWANIA STAŻU STUDENT NIE MOŻE BYĆ ZWIĄZANY Z PRACODAWCĄ UMOWĄ 
INNĄ NIŻ UMOWA STAŻOWA (nie ma możliwości podpisania z tym samym pracodawcą umowy o 
pracę, umowy-zlecenia ani umowy o dzieło w trakcie stażu)

STUDENT NIE MOŻE BYĆ POWIĄZANY Z PRACODAWCĄ ANI Z OPIEKUNEM STAŻU (stażysta nie 
może być właścicielem podmiotu przyjmującego na staż ani zasiadać w organach zarządzających 
podmiotem przyjmującym na staż. Nie może być w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż, z żadną z 
osób zasiadających w organach zarządzających podmiotem przyjmującym na staż ani z opiekunem 
stażysty wyznaczonym przez podmiot przyjmujący na staż)



KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

STUDENT

UCZELNIAPRACODAWCA

Student: 
• Zdobędzie cenne umiejętności,
• Nauczy się stosować w praktyce swoją wiedzę,
• Rozwinie umiejętności społeczne,
• Zwiększy szanse na uzyskanie zatrudnienia – ok. 35% Studentów biorących dotychczas 

udział w projekcie otrzymało ofertę zatrudnienia po stażu 

Pracodawca:
• Pozyska zmotywowanego stażystę,
• Zapewni studentowi możliwość zdobycia 

doświadczenia,
• Może ubiegać się o dodatek dla 

opiekuna stażu ( 448 zł brutto* za staż 
160h; 896 zł brutto* za staż 320h)

* Kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy

Uczelnia:
• Uzupełni przekazywane treści programowe o 

praktyczne aspekty,
• Pozyska bezcenne doświadczenie płynące z 

współpracy z firmami i pracodawcami.



OPINIE STUDENTÓW WES O PROJEKCIE:
Staż pozwolił mi na zdobycie doświadczenia 

zawodowego, ułatwił nawiązywanie kontaktów, 

nauczył większej odpowiedzialności 

i samodzielności przy wykonywaniu zadań 

zleconych odgórnie (…) Gdybym miała 

w przyszłości możliwość powtórzenia stażu, na 
pewno bym z niej skorzystała.

Jestem bardzo zadowolona 

z odbytego stażu, zdobyłam duże 

umiejętności, wiele się nauczyłam 

i otrzymałam możliwość dalszej pracy 

w banku.

Uważam, że staż jest bardzo dobrym 

rozwiązaniem dla osób, które nie mają pomysłu 

na pracę, którą mogli by podjąć po zakończeniu 

studiów. Ja osobiście bardzo jestem zadowolona, 

ponieważ zaproponowano mi po stażu 

zatrudnienie.

Staż pomógł mi zdobyć doświadczenie, mogłam 

wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę i 

umiejętności, jednocześnie nauczyć się wiele innych 

rzeczy, m.in obsługi programu Symfonia. Jestem 

bardzo zadowolona z miejsca, które wybrałam na staż. 

Pracodawca zaproponował mi pracę na stanowisku 

Specjalisty ds. Kadr i płac.
Staż otwiera przed nami wiele możliwości. 

W moim przypadku współpraca z 

pracodawcą okazała się owocna i aktualnie 

jestem pełnoprawnym pracownikiem. Staż 

to okazja na zaprezentowanie swoich 

umiejętności, pojęcie wszystkiego od strony 

praktycznej pozwala na uszeregowanie 

zdobytej wiedzy.



WYBRANI PRACODAWCY, KTÓRZY WSPÓŁPRACOWALI 
Z NAMI W POPRZEDNIEJ EDYCJI:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu

Grupa Clar System S.A.

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

AGRAVES Sp. z o.o.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -
Wielkopolski Oddział Regionalny

Żabka Polska S.A.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych

AGRII POLSKA Sp. z o.o.

TRUST PROFIT Biuro Rachunkowe

OSKAR Sp. z o.o.

CEDC International Sp. Z o.o. Zakład Produkcyjny 
Oborniki Wielkopolskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi



ŹRÓDŁA 
INFORMACJI

EMAIL TELEFON
BIURO 

PROJEKTU

STRONA WWW FACEBOOK.COM



STRONA WWW PROJEKTU

Adres strony: http://finch.up.poznan.pl/staze

Dla każdego Wydziału stworzono osobną podstronę dlatego należy 
wybrać swój WYDZIAŁ

Pobierając dokumenty ze swojej podstrony proszę zwracać uwagę
czy na pewno dotyczą one projektu realizowanego przez WES
(w stopce umieszczony jest zawsze tytuł projektu).

http://finch.up.poznan.pl/staze


PROFIL NA FACEBOOK.COM

Studiujesz – praktykuj II. Wydział Ekonomiczno - Społeczny



BIURO PROJEKTU

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Budynek WTD, III piętro, pokój nr 330 i 331

ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań

Dyżury: we wtorki i czwartki w godz. 10:00-14:00



ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Kierowniczka Projektu:

Agnieszka Młyńska 
Tel: 61 846 62 76

Specjalistka ds. projektu
Joanna Panek

Tel: 61 846 61 77

Samodzielna referentka
Martyna Soczka
Tel: 61 846 6572

E-mail: staze.wes@up.poznan.pl



PEŁNOMOCNICY DS. STAŻY

na kierunkach: EKONOMIA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:
Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak

Tel.: 61 846-61-00
E-mail: czubak@up.poznan.pl

mgr Norbert Szalaty
Tel.: 61 846-63-78

E-mail: norbert.szalaty@up.poznan.pl



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

Zapraszamy osoby zainteresowane 
do wzięcia udziału w Projekcie oraz do REKRUTACJI, 

która rozpoczyna się …………….. TERAZ!
Informacja: 

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego na Waszego maila przychodzi 
potwierdzenie z numerem ID rejestracji. Podczas publikowania wyników 

będziemy korzystały z tych numerów. Zapamiętajcie je. 


