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Program staży dla studentów  2021  

 

Szanowni Państwo, 

w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu” 

realizowanego przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu współfinansowanego przy udziale 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 

Kompeksowe Programy Szkół Wyższych organizowane będą staże krajowe dla studentów kierunków 

Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne. 
 

W ramach staży krajowych w projekcie może wziąć udział 

 

38 studentów/ek (12 kobiet oraz 26 mężczyzn) wpisanych na IV i VI semestr studiów I stopnia 

kierunków: 

 

 PSYCHOLOGIA  

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  

Zgłoszenie do projektu odbywa się na postawie dobrowolnej, pisemnej, deklaracji studentów/ek 

oraz wyrażanej zgody na przetwarzanie danych osobowych według ogłoszonego wzoru (Formularz 

zgłoszeniowy do Projektu – Załącznik nr 1). Rekrutacja odbywa się według następujących zasad 

(wyciąg z propozycji regulaminu organizacji staży w ramach Projektu). 

 

1. Kryteriami formalnymi jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego do Projektu (Załącznik nr 1) 

wraz z formularzem osobowym (Załącznik nr 1.1 Formularz osobowy), Oświadczenie 

Uczestnika Projektu POWER (Załącznik nr 1.2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu POWER) 

oraz zaliczenie w terminie przewidzianym regulaminem studiów semestru poprzedzającego 

Staż i wpis na IV i VI semestr studiów I stopnia. 

2. Zakwalifikowanie Uczestnika Projektu do odbycia stażu odbywa się według kolejności 

umieszczenia na liście rankingowej, utworzonej na podstawie algorytmu kryteriów formalnych 

i punktowanych.  

3. Student/ka, który/a nie został/a wpisany/a na IV i VI semestr studiów I stopnia nie może 

ubiegać się o Staż. 

4. Student/ka przebywający na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub okolicznościowym nie 

może zostać zakwalifikowany do odbycia Stażu.  

http://wre.ur.krakow.pl/zasoby/2/2018_zal_1_form_zg.pdf


5. Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na IV i VI semestr studiów I stopnia mogą 

uczestniczyć w Stażach jedynie w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc stażowych przez 

studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia modułów w terminie. 

6. W ocenie punktowej przyznawane jest od 0-10 punktów za poziom dopasowania potencjału 

kandydata na staż do potrzeb pracodawcy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (Załącznik 

nr 1.3 – Ocena rozmowy kwalifikacyjnej). 

7. W ocenie punktowej poddawane jest kryterium wyników w nauce uzyskanych:  

1) w trakcie pięciu zaliczonych semestrów studiów I stopnia studentów z semestru szóstego; 

2) w trakcie trzech zaliczonych semestrów studiów I stopnia studentów z semestru 

czwartego. 

8. Na podstawie kryterium wyników w nauce Uczestnik Projektu otrzymuje liczbę punktów 

równą iloczynowi 10* średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu USOS przez 

pracownika Dziekanatu (podana do 4 miejsc po przecinku). 

9. Dodatkowo za znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej wg wzoru opartego na 

dochodzie na 1 członka rodziny na podstawie złożonego oświadczenia przyznane zostanie 5 

pkt. (Załącznik nr 1.4 – Oświadczenie o znajdowaniu się w trudnej sytuacji materialnej). 

10. Dodatkowo ze względu na trudniejszą sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, 

każdej aplikującej osobie przyznany zostanie 1 pkt. Udokumentowaniem niepełnosprawności 

uznaje się załączenie do Formularza zgłoszeniowego do Projektu (Załącznik nr 1) kopii 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przed odpowiedni organ. 

11. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punktów przyznanych każdemu 

Aplikującemu zgodnie z § 4 pkt 7-11. 

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej więcej niż 1 osoba uzyska 

identyczną liczbę punktów to o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba 

punktów uzyskanych z większą ilością punktów za poziom dopasowania potencjału kandydata 

na staż do potrzeb pracodawcy . W sytuacji braku rozstrzygnięcia o miejscu na liście 

rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

13. Ze względu na zapisy we wniosku o dofinansowanie Projektu i wartości wskaźników 

oraz wynikający z nich podział miejsc stażowych z uwzględnieniem płci, zawartym w §2 pkt. 5, 

osobno stworzona zostanie lista rankingowa dla kobiet i mężczyzn. 

14. Na podstawie Formularza zgłoszeniowego do Projektu (Załącznik nr 1), list rankingowych 

ogłoszonych przez Kierownika Projektu, oraz limitów miejsc stażowych określonych przez 

Kierownika Projektu na podstawie § 2 pkt 5 zostaną wyłonieni kandydaci do odbycia Stażu. 

Listy stażystów zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Uczelni. 

15. Osoby, które pozytywnie przeszły procedurę rekrutacyjną a nie zostały zakwalifikowane do 

odbycia Stażu, ze względu na limity miejsc stażowych, wpisane zostaną na listę rezerwową 

w kolejności uzyskanej przez nich liczby punktów.  

16. Uczestnik Projektu z listy rezerwowej będzie mógł być wpisany na listę stażystów, 

w przypadku zwolnienia miejsca na Staż, o ile w chwili uzyskania możliwości wpisu na listę 

spełnia nadal wszystkie kryteria formalne.  

17. Stażysta odbywa staż w Instytucji przyjmującej na staż działającej w dziedzinie zgodnej 

z kierunkiem studiów Stażysty/ki. 
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18. Stażysta nie może odbywać stażu w Instytucji przyjmującej na staż, w której: 

1) jest właścicielem/ współwłaścicielem/ członkiem zarządu, 

2) pozostaje w związku małżeńskim z właścicielem/ współwłaścicielem/ członkiem zarządu, 

3) łączy go stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (do drugiego stopnia włącznie) 

z właścicielem/ współwłaścicielem/ członkiem zarządu, 

4) był lub jest związany stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć pocztą tradycyjną oraz elektroniczną 

email: projekt.powr@wsb.net.pl 

 

Termin naboru od 06.05.2021 do 12.05.2021 r. 
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