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WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTÓW STAŻE NA START 
Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (tzn. na dzień pierwszych działań projektowych tj. 

szkoleń przed rozpoczęciem stażu, nie mogą być zatrudnione), które w trakcie rekrutacji posiadają status 

studenta i nie przebywają na urlopie dziekańskim, mają uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni 

semestr studiów poprzedzający staż, mogą zadeklarować dyspozycyjność w terminie odbywania stażu.  

 

Wstępna weryfikacja kandydatów przebiegać będzie w oparciu o następujące kryteria: 

1. student/-tka studiów 2. stopnia: 

 1. i 2. roku studentów Ekonomii i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, 

 1. roku studentów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk 

Ekonomicznych, 

 1. roku studentów Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych, 

2. student/-tka studiów stacjonarnych 

3. osoba nieaktywna zawodowo i deklarująca dyspozycyjność gwarantującą prawidłową realizację stażu 

– potwierdzone pisemnym oświadczeniem – 5 pkt 

4. uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający staż – potwierdzona 

pisemnym oświadczeniem – 5 pkt 

5. znajomość w stopniu komunikatywnym języka obcego (potwierdzona certyfikatem, dyplomem lub 

stosownym doświadczeniem) – 5 pkt 

6. osoba aktualnie (obecna działalność – aktywności zakończone nie będą brane pod uwagę) zaangażowana 

społecznie (samorząd studentów, koła naukowe, wolontariat, organizacje pozarządowe) – potwierdzona 

pisemnym oświadczeniem – od 1 do 5 pkt w zależności od liczby inicjatyw, w których uczestniczą 

7. osoby z niepełnosprawnościami – poświadczenie stosownym orzeczeniem – 5 pkt 

 

Po wstępnej weryfikacji powstanie lista rankingowa (podstawowa oraz rezerwowa) kandydatów na staż. 

W przypadku rezygnacji ze stażu do udziału w projekcie zaproszona może zostać kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 

Po informacji o formalnym zakwalifikowaniu się do Projektu rozpoczną się procesy rekrutacyjne u Pracodawców 

według określonych w Programach Stażowych zasad. Ostateczna informacja o przyjęciu na staż nastąpi po 

informacji zwrotnej od Pracodawcy na temat wyników postępowania rekrutacyjnego. 

 

W razie równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo zakwalifikowania się do projektu będą miały osoby  

z niepełnosprawnościami. 

 

Dokumenty rekrutacyjne, które należy dostarczyć do Biura Projektów: 

 Formularz rekrutacyjny, 

 Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu . 

http://www.biurokarier.wroclaw.pl/

