
Studia to czas poszerzania 
horyzontów i upewniania się 
co do swojej zawodowej 
tożsamości. Obowiązkowe 
praktyki to pierwsza okazja 
do konfrontacji swoich  
wyobrażeń o pracy w branży, 
które warto rozszerzyć  
o doświadczenia ze stażu  
w podobnym obszarze,  
ale innym miejscu. Udział  
w projekcie to szansa  
na utwierdzenie się w wybo-
rze swojej drogi zawodowej! 
 
Łączenie wiedzy i umiejęt-
ności nabytych w różnych 
zakładach pracy, podczas 
praktyk i staży, pozwoli  

w przyszłości na podejmo-
wanie ciekawych wyzwań 
zawodowych i starań o 
atrakcyjne stanowiska pracy. 
Kompetencje społeczne  
i podejście biznesowe rozwi-
nięte podczas stażu, są cen-
nym uzupełnieniem wiedzy 
wynoszonej z zajęć na 
uczelni. 
 
Mając różnorodne doświad-
czenie, łatwiej odnaleźć się 
na rynku pracy po zakończe-
niu studiów. Zarówno dzięki 
ugruntowanej pewności sie-
bie, jak też nabytym podczas 
staży, kontaktom.  
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Dla kogo? 

Aby staż mógł zostać zrea-
lizowany na danym kierun-
ku, na danym roku musi 
wziąć w nim udział 20% 
studentów (danego roku, 
danego kierunku).  

 

Dla studentów studiów 
stacjonarnych, ostatnich 4 
semestrów, wszystkich 
kierunków. 

 

.  



W celu przystąpienia do 
rekrutacji do modułu sta-
żowego ZAPOZNAJ SIĘ 
Z REGULAMINEM MODUŁU 
STAŻOWEGO (załącznik do 
zarządzenia nr 174 Rekto-
ra Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach z dnia 8 
października 2020 r.), a 
następnie wypełnij i wy-
ślij skany na adres  
e-mail:  monika.pawlowska 
@us.edu.pl  następujących 
dokumentów: 

FORMULARZ ZGŁOSZE-
NIOWY DLA KANDYDA-
TÓW DO MODUŁU STAŻO-
WEGO (załącznik nr 1) - 
wraz z potwierdzoną przez 
dziekanat średnią (skan). 
 
Wybierz Pracodawcę z na-
szej BAZY FIRM lub sam 
znajdź firmę, w której 
chciałbyś odbyć staż, który 
będzie powiązany z Twoim 
kierunkiem studiów. 

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁ-
NOSPRAWNOŚCI (załączni
k nr 2) - w przypadku, jeśli 
posiadasz orzeczoną  
niepełnosprawność. 

Tylko  w przypadku  
samodzielnego znalezienia  
firmy na staż  
prześlij DEKLARACJĘ PRA-
CODAWCY dotyczącą  
Twojego przyjęcia na staż 
(załącznik nr 8).  

Krok 1—Zgłoszenie 

Krok 2—Deklaracja 

DEKLARACJA UCZESTNIC-
TWA W PROJEK-
CIE (załącznik nr 3), 
OŚWIADCZENIE UCZESTNI-
KA PROJEKTU (załącznik  
nr 4), 
FORMULARZ DANYCH OSO-
BOWYCH UCZESTNIKA PRO-
JEKTU (załącznik nr 5), 
OŚWIADCZENIE - zgłoszenie 
do ubezpieczenia (załącznik 
nr 6), 

OŚWIADCZENIE UCZESTNI-
KA MODUŁU STAŻOWEGO 
O BRAKU POWIĄZAŃ 
Z        INSTYTUCJĄ PRZYJ-
MUJĄCĄ NA 
STAŻ (załącznik nr 7). 

Po zakwalifikowaniu się do 
modułu stażowego w ra-
mach Projektu, należy wy-
drukować, wypełnić i zło-
żyć w Biurze ds. Projektów 
Ogólnouczelnia-
nych (Rektorat UŚ,  
pokój 2.9, II piętro,  
ul. Bankowa 12, 40-007 
Katowice) oryginały 
następujących dokumen-
tów: 
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Wszystkie wzory 
dokumentów niezbędnych 

do przygotowania  
i realizacji modułu 

stażowego w ramach 
Projektu oraz lista 

Pracodawców znajdują się 
na stronie: 

bk.us.edu.pl 
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pokój 2.9, II piętro,  
ul. Bankowa 12, 40-007 
Katowice) skierowania  
na badania lekarskie  
we wskazanej przychodni. 
Zrób jak najszybciej bada-
nia we wskazanej  
przychodni, po czym   

Po zakończeniu procedury 
przetargowej i podpisaniu 
umowy z Przychodnią  
Medycyny Pracy, zosta-
niesz  poinformowany dro-
gą mailową o możliwości 
odebrania z Biura ds. Pro-
jektów Ogólnouczelnia-
nych (Rektorat UŚ,  

niezwłocznie dostarcz uzy-
skane orzeczenie lekarskie 
do Biura Ds. Projektów 
Ogólnouczelnianych.  

Krok 3—Badania lekarskie 

Po uzyskaniu orzeczenia 
lekarskiego otrzymasz  
drogą mailową indywidu-
alny program stażu, przy-
gotowany przez Uniwersy-

lub wydrukuj samodziel-
nie: 
LISTĘ OBECNO-
ŚCI (załącznik nr 12) oraz 
DZIENNIK STA-
ŻU (załącznik nr 13),  

Przed rozpoczęciem stażu, 
pobierz z Biura ds. Projek-
tów Ogólnouczelnianych 
(Rektorat UŚ, pokój 2.9,  
II piętro, ul. Bankowa 
12, 40-007 Katowice)  

a następnie rozpocznij staż 
u Pracodawcy w wyzna-
czonym terminie. 

 

Krok 4—Indywidualny program 

Krok 6– Rozpoczęcie stażu 

Podpisz TRÓJSTRONNĄ 

UMOWĘ O REALIZACJĘ 
STAŻU (załącznik nr 9) . 
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tet w porozumieniu  
z pracodawcą.  

Zakres przedmiotowy 
stażu musi być związany 
z efektami kształcenia 

Krok 5—Umowa 

na prowadzonym 
przez Uczelnię  
kierunku studiów. 
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Nazwa firmy 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
ul. Bankowa 12,  40-007 Katowice 
Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych 
Pokój 2.9, II piętro 
 
Osoba do kontaktu: 
Monika Pawłowska 
e-mail: monika.pawlowska@us.edu.pl 
tel. 501 984 453 
tel. 32 359 21 73  
 

Kontakt 

Postaw na staż! 

 
 

 

W jakim wymiarze? 

Wymiar stażu to 120  
godzin zadań stażowych 
zrealizowanych w miesiącu 
lub 360 godzin zadań sta-
żowych zrealizowanych 

przez 3 miesiące, przy 
czym nie mniej niż 20 
godzin zadań stażowych 
w tygodniu. 
 

Gdzie? 

Możesz skorzystać z naszej 
bazy pracodawców lub 
sam znaleźć firmę, w której 
chciałbyś odbyć staż, który 

będzie powiązany  
z Twoim kierunkiem 
studiów. 

w edycjach, zgodnych  
z latami akademickimi, 
które objęte są Projek-
tem. 

Poznaj projekt! 

W  Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach staże reali-
zowane są w ramach pro-
jektu unijnego "Jeden Uni-

wersytet - Wiele Możli-
wości. Program Zinte-
growany". Moduł stażo-
wy będzie realizowany 

mailto:monika.pawlowska@us.edu.pl

