Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami
Biuro Karier UŁ
Łódź, dn. 09.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego
przygotowuje ogólnouczelniany projekt na realizację wysokiej jakości programów stażowych
w ramach konkursu o numerze POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 ogłoszonego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Chcielibyśmy zaprosić reprezentowane przez Państwa Wydziały do wzięcia udziału
w planowanym projekcie. Prosimy o

wskazanie kierunków, na których chcieliby Państwo

uruchomić nowy praktyczny wymiar kształcenia w postaci staży dla studentów.
Podstawowe informacje o warunkach konkursu:


Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych - 7 kwietnia 2017 r.



Kwota przeznaczona na konkurs: 150 000 000, 00 PLN



Czas trwania projektu - od 12 do 24 miesięcy



Średnia wartość projektu na jednego uczestnika wynosi do 15 000 PLN



Minimalny wymiar stażu – 120 godzin zadań stażowych (nie mniej, niż 20 godzin
stażowych w tygodniu)



Kierunki, na których będą realizowane działania stażowe nie mogą posiadać
negatywnej oceny jakości kształcenia przyznawanej przez Polską Komisję
Akredytacyjną



Wsparciem nie mogą zostać objęci uczestnicy Programu Erasmus Plus+



Zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami
kształcenia na kierunku studiów objętym projektem i zapewniać ich praktyczne
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wykorzystywanie w toku realizowanego stażu


Co

najmniej

30%

studentów

studiów

stacjonarnych

i

niestacjonarnych

kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach
projektu musi zostać skierowanych na staż (w przypadku objęcia projektem więcej
niż jednego kierunku i roku studiów, poziom 30 % musi być liczony dla każdego z
kierunków i roku odrębnie)
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Istnieje możliwość kierowania na staż absolwentów, rozumianych jako studenci,
którzy w trakcie trwania realizacji projektu ukończyli kształcenie i będą kierowani
na staż po zakończeniu nauki – w takim przypadku umowy stażowe powinny
zostać zawarte jeszcze w trakcie trwania kształcenia przez przyszłego stażystę



Maksymalna wysokość całkowitego wynagrodzenia stażowego studenta wynosi
13,50 zł za godzinę zadania stażowego (w przypadku stażu odbywanego za
granicą stawka ta może zostać powiększona maksymalnie o 50 % jej wartości)



Maksymalna

wysokość

refundacji

całkowitego

miesięcznego

kosztu

wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy wynosi 20,25 zł brutto za godzinę
opieki nad stażystami, przy czym pełna stawka przysługuje za wykonywanie
czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi
obowiązki stażowe


Zakres projektu nie może obejmować staży, których organizacja wynika ze ścieżki
kształcenia na danym kierunku – staże w projekcie muszą być elementem nowym,
odrębnym od już istniejących.

Szczegółowe

informacje

o

konkursie

znajdą

Państwo

pod

adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nrpowr030100-ip08-00-sp217/
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