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Program stażowy w ramach Projektu PO WER 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie” 

Wstęp  
Program Stażowy jest kontynuacją długofalowej strategii współpracy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, służącej nabywaniu 
przez studentów kompetencji i umiejętności kluczowych, oczekiwanych przez pracodawców. 
Potrzebę organizacji programów stażowych wykształciły z jednej strony ambicje studentów, 
z drugiej zapotrzebowanie firm na nowych pracowników.  

Oferta adresowana jest do wszystkich studentów UEK zainteresowanych uzupełnieniem 
wiedzy akademickiej o rzeczywiste doświadczenia biznesowe oraz do firm, których celem jest 
budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy.  

Organizacja stażu stanowi formę ustrukturyzowanego działania w ramach jednolitego 
programu. Z jednej strony jest to sposób na pogłębienie treści, wiedzy i umiejętności podczas 
praktycznego powiązania zagadnień teoretycznych z problemami życia zawodowego. 
Z drugiej strony pozwala doświadczyć zupełnie innego niż wcześniej, podejścia do nauki 
i nauczania zawodu oraz zapoznać się z nowymi metodami szkoleniowymi, stosowanymi 
w odmiennych od uczelnianych kontekstach edukacyjnych. Biorąc udział w Programie 
Stażowym, uczestnik ma szansę poznać od środka sposób funkcjonowania instytucji/firmy 
z wybranej branży, ale to też okazja do podejmowania różnorodnych wyzwań i realizacji 
interesujących zadań. Udział w programie pozwala rozwinąć umiejętności, poszerzyć 
kompetencje, wzbogaci doświadczenie oraz budować networking. A zatem to świetny start 
dla przyszłej kariery zawodowej.  

 

Stażyści:  studenci kierunków wymienionych poniżej 

Gospodarka i Administracja Publiczna – III rok studiów I stopnia  
Gospodarka i Administracja Publiczna – II rok SUM 
Informatyka Stosowana – I rok SUM   
Informatyka Stosowana – II rok SUM  
Logistyka międzynarodowa – III rok studiów I stopnia 
Ekonomia – I rok SUM 
Administracja – I rok SUM 
Administracja – II rok SUM 
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Rynki Finansowe – I rok SUM 
Rachunkowość i Controlling – I rok SUM 
 
Liczba godzin płatnego stażu: 360 godzin zegarowych 
Okres trwania stażu: lipiec, sierpień, wrzesień 2021 r. 
Wynagrodzenie dla stażysty pokrywane z budżetu projektu: 6660 zł brutto za cały staż 
Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty: 2,80 zł brutto za godzinę za 1 studenta 

 

Liczba miejsc stażowych jest ograniczona i tylko część studentów będzie miała możliwość 
wzięcia udziału w projekcie. Programy stażowe mają promować nie tyle najzdolniejszych, co 
najbardziej aktywnych studentów, którzy swoją pracą na rzecz własnego rozwoju oraz 
realizacją inicjatyw będą wyróżniać się ponadprzeciętną rzetelnością merytoryczną i 
organizacyjną.  

Korzyści  

Dla firm  

1. Pozyskanie nowych lojalnych pracowników.  
2. Odświeżenie spojrzenia na problemy i procesy zachodzące w firmie. 
3. Kształcenie specjalistów dla rynku pracy.  
4. Uzupełnienie tymczasowych braków kadrowych i pozyskanie talentów. 
5. Wynagrodzenie dla opiekuna stażu. 
6. Wzmacnianie pozycji w ramach employer brandingu.  
7. Budowanie różnorodności w firmie.  

Dla studentów  
 

1. Możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej na uczelni z praktyką biznesową. 
2. Doświadczenie w pracy na żywym organizmie.  
3. Nauka samodzielności i odpowiedzialności. 
4.  Poznanie różnych środowisk i kultur pracy. 
5. Wynagrodzenie.  
6. Weryfikacja preferencji zawodowych. 
7. Możliwość zdobycia zatrudnienia.  

 

 


