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Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności  

za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

 



 

Cele projektu:  
 

- wzmocnienie potencjału zawodowego absolwentów kierunków 
ścisłych Uniwersytetu Śląskiego,  

- ułatwienie absolwentom Uniwersytetu Śląskiego: 

    - zdobycia doświadczenia zawodowego zagranicą,  

    - podniesienia kompetencji międzykulturowych i językowych,  

    - zapoznania się z warunkami pracy w międzynarodowym środowisku. 
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Grupa docelowa: 
- absolwenci (do 5 lat po ukończeniu studiów niekontynuujący nauki na studiach 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Śląskiego, 

- kierunków ścisłych, takich jak: matematyka (w tym matematyka finansowa 
oraz matematyka informatyczna), fizyka, informatyka, materiałoznawstwo, 
biologia, biotechnologia, geologia,  

- osoby zarówno niepracujące, jak i zatrudnione, 

- które w sposób komunikatywny posługują się językiem angielskim lub / i 
językiem kraju docelowego, 

- osoby, które w trakcie studiów uzyskiwały wysokie wyniki, angażowały się 
naukowo i społecznie, jednak ich aktualna sytuacja zawodowa nie jest 
zadowalająca. 
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Realizacja projektu: 
 
Instytucje Pośredniczące w projekcie: 
1. Niemcy: Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z 
Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią (BAYHOST); 
2. Francja: CESI (szkoła wyższa); 
3. Włochy: Prowincja Pesaro e Urbino (jednostka lokalnej administracji 
publicznej). 
 
Zadania Instytucji Pośredniczących: 
- wybór Instytucji Przyjmujących dla absolwentów zakwalifikowanych do odbycia 

stażu wraz z wytypowaniem mentora, 
- wparcie w zakresie podstawowych spraw związanych z przyjazdem i pobytem 

stażysty (m.in. zakwaterowanie), 
- przygotowanie przewodnika "Survival Guide. 
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Realizacja projektu: 
 

• Szkolenia kulturowo-językowe przygotowujące do wyjazdu za granicę:  

- szkolenie dotyczące zagadnień kulturowych kraju docelowego,  

- warsztat z zakresu kompetencji osobistych tj. komunikacja werbalna i 
niewerbalna, sposoby aktywnego słuchania, elementy asertywności.  

 

• Dobór miejsca stażu w oparciu o porozumienie z zaakceptowanym do 
projektu absolwentem. 
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Realizacja projektu: 
 

Zorganizowano 24 staże zagraniczne w 3 krajach,  
10 staży odbyło się w Niemczech, 9 we Francji, 5 we Włoszech. 

 

Mobilność zrealizowano w okresie: 1 marca 2012 - 15 kwietnia 2013.  

 

Staże trwały 3 miesiące (12 tygodni).  

 

Staże odbyły się w laboratoriach i centrach badawczych,  

uczelniach wyższych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.  
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Realizacja projektu: 
 

Instytucje Przyjmujące w Niemczech dla absolwentów biotechnologii: 
• Szpital kliniczny Klinikum rechts der Isar, Uniwersytet Techniczny w 

Monachium; Monachium 
 
• Friedrich-Alexander-Uniwersytet Erlangen-Nuremberg, Wydział Biologii, 

Pion Biochemii, Erlangen 
 

• Uniwersytet w Erlangen, Katedra Biochemii, Erlangen 
 

• Instytut im. Roberta Kocha, Regionalne Laboratorium Referencyjne ds. 
Poliomyelitis, Berlin 
 

• Entelechon GmbH, Bad Abbach   
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Realizacja projektu: 
 

Instytucje Przyjmujące w Niemczech dla pozostałych absolwentów: 
• Max von Pettenkofer-Institut, Monachium (biologia) 

 
• Söll GmbH, Hof (biologia) 

 
• Tauw GmbH, Regensburg (geologia) 
 
• Uniwersytet Ludwiga-Maximiliana w Monachium, Wydział Nauk o Ziemi 

oraz Środowisku, Monachium (geologia) 
 
• Instytut Geografii i Geologii, Uniwersytet w Würzburgu, Würzburg, 

(geologia) 
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Realizacja projektu: 
 

Instytucje Przyjmujące we Francji: 
 

• CESI – Laboratorium IRISE, Mont Saint Aignan (2 x matematyka, 2 x 
edukacja techniczno-informatyczna, 1 x informatyka) 

• Uniwersytet w Paryżu 13, Villetaneuse (biotechnologia) 

• INSERM U1047, UFR Medecine Site de Nimes, Nimes (biotechnologia) 

• INRA, AGPF, Centre de recherches d’Orléans, Orleans (biotechnologia) 

• Instytut Miologii - Inserm U974-CNRS UMR7215-UPMC Univ. Paris, Paryż 
(biotechnologia) 
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Realizacja projektu: 
 

Instytucje Przyjmujące we Włoszech: 
 
• Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord Presidio Ospedaliero, Fano 

(biotechnologia 3x) 
 
• DIATHEVA srl., Fano (biotechnologia) 
 
• Computer Sistemi srl., Fano (informatyka) 
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Realizacja projektu: 
 

• Dokumenty potwierdzające udział w stażu: Europass Mobilność, 
referencje oraz Internship Evaluation Form – dokument opisujący staż i 
pracę stażysty  oraz ocenę zdobytych umiejętności i kwalifikacji. 

 

 

• Dzienniczek „on-line” - ocena stopnia zadowolenia z przebiegu stażu oraz 
możliwość wprowadzenia ewentualnych ulepszeń. 
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Napotkane trudności: 
 

• Problemy z naborem do projektu – zbyt wysokie wymagania 
rekrutacyjne, 

• Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne okupiony batalią z ZUS i NFZ, 

• Zachowawcza postawa Narodowej Agencji Programu LdV. 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności  

za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

 



 

Napotkane trudności wskazane przez stażystów: 
 

 krótki okres stażu (aby zrealizować projekt),  

 niewystarczające środki finansowe, 

 późna wypłata środków,   

 brak elastyczności powrotu, sztywne zasady programu LdV, 

 problemy komunikacyjne z pracownikami w Instytucji Przyjmującej, 

 pośpiech w przygotowaniu wyjazdu,  

 problemy z zakwaterowaniem,  

 zbyt długi czas pracy. 
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Rezultaty projektu 
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Firmy, w których zatrudnieni są absolwenci: 

 Max Planck Institute, Monachium, Niemcy 

 Oncos Therapeutics Ltd. Helsinki, Finlandia 

 University of St. Andrews, Fife, Szkocja 

 Capgemini (2x) 

 Laboratorium Mikrobiologiczne 

 Rancho Centrum Ogrodnicze 

 Staffline (2x) 

 Vitis Pharma Sp. z o. o. 

 Kaspo Lab 

 Firma Promocyjna 

 Grant Catering 
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Korzyści dla uczestników 
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Zdobyte umiejętności: 

 

 Umiejętności merytoryczne 

 Umiejętności językowe (od początkującego do swobodnej komunikacji) 

 Umiejętności interpersonalne: umiejętności komunikacyjne, współpraca 
w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielna praca, syntetyczne 
myślenie, autoprezentacja oraz umiejętność prezentowania wyników 
pracy, łatwość w poruszaniu się w obcej kulturze, umiejętność 
organizacji czasu wolnego, radzenie sobie ze stresem, otwartość, 
elastyczność, odnalezienie się w funkcjonowaniu i pracy za granicą,  

 Umiejętności inne: umiejętność obsługi specjalistycznych programów 
komputerowych 
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Rezultaty projektu: 
- 24 przeszkolonych kulturowo, językowo, interpersonalnie absolwentów 
UŚ,  

- 24 stażystów bogatych w wiedzę praktyczną w konkretnej branży oraz 
doświadczenie kulturowe, obycie międzynarodowe; posiadających 
rozwinięte umiejętności interpersonalne, zdobyte dzięki funkcjonowaniu w 
zagranicznym przedsiębiorstwie, 

- 3 przewodniki „Survival Guide” – przewodniki zawierające praktyczne 
informacje, opis nieformalnych obyczajów i tradycji, obowiązujących w 
krajach goszczących, 

- wiedza na temat poziomu kształcenia na wybranych kierunkach.  
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