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Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015
 projekty w programie  „Studiujesz? Praktykuj!” dotyczące realizacji wysokiej 

jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób 
uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających 
potrzebom  gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój 2014- 2020 



Projekty „Staże na Start” 
Nazwa projektu Wartość 

projektu (PLN)
Liczba studentów 

objętych wsparciem 
w danym roku 
akademickim

Liczba studentów 
objętych wsparciem 

- łącznie

STAŻE NA START
– program rozwoju kompetencji 

poprzez wysokiej jakości staże dla 
studentów kierunków MSG, 
Ekonomia i Zarządzanie  NE

1 996 293,12 31%  studentów I r. II st.
z każdego kierunku, łącznie

88 osób w 2016/2017 
i  88 osób w 2017/2018

176 osób - (108K, 68M)

STAŻE NA START
– program rozwoju kompetencji 

poprzez wysokiej jakości staże dla 
studentów kierunku FIR NE 

1 034 707,92 32% studentów I r. II st., 
czyli 46 osób w 2016/2017 

i 47  osób w 2017/2018

93 osób - (68K i 25M) 

STAŻE NA START
– program rozwoju kompetencji 

poprzez wysokiej jakości staże dla 
studentów kierunku ZIP IE 

1 247 743,20 31% studentów I r. II st.,
czyli 55 osób w 2016/2017 

i 55 osób w 2017/2018

110 osób - (76K,34M) 

STAŻE NA START
– program rozwoju kompetencji 

poprzez wysokiej jakości staże dla 
studentów kierunków Ekonomia
i Zarządzanie EZiT

1 361 174,40 50%  studentów I r. i II r. II st. 
z każdego kierunku, łącznie 

80 osób w 2016/2017 
i 40 osób w 2017/2018

120 osób - (82K,38M) 

5 639918,64 271 os. 2016/2017 

228 os. 2017/2018

499 osób



Potrzeby i oczekiwania studentów w kontekście 
wnioskowanego wsparcia 
 Nabycie umiejętności zawodowych związanych z realiami działów finansowo –

gospodarczych pod opieką doświadczonej kadry – oczekiwanie: Pracodawca  umożliwi 
udział w istotnych procesach organizacyjno-merytorycznych jednostki;

 Nabycie umiejętności integrowania i rozwijania posiadanej wiedzy teoretycznej z 
praktyką życia społeczno-gospodarczego w dziedzinie finanse – oczekiwanie: program 
stażu będzie  zgodny z kierunkiem studiów;

 Poznanie standardów i specyfiki pracy w danym środowisku zawodowym – oczekiwanie: 
zagwarantowanie wysokie jakości staży;

 Stworzenie sieci kontaktów zawodowych ułatwiających znalezienie i kontynuowanie 
zatrudnienia- oczekiwanie: możliwość wyboru atrakcyjnego miejsca stażu;

 Potrzeba uzyskania adekwatnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę – oczekiwanie 
satysfakcjonująca zapłata;

 Możliwość elastycznego kształtowania godzin stażu – oczekiwanie, że staże nie będą 
odbywały się kosztem zajęć na studiach, zachowanie zasad work-life balance



Cel realizowanych działań

 Cel staży: udzielenie wsparcia studentom studiów stacjonarnych II 
stopnia, kształcących się na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu na kierunkach:

 Finanse i rachunkowość – Wydział NE we Wrocławiu

 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie i Ekonomia –
Wydział NE we Wrocławiu

 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Wydział IE

 Zarządzanie i Ekonomia – Wydział EZiT w Jeleniej Górze

w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju 
kompetencji zawodowych stażystów (zgodnych z efektami 
kształcenia) na stanowiskach pracy podczas realizowania zadań  u 
pracodawców z terenu całego kraju.

 Okres realizacji staży: X.2016-VI.2018 (7 edycji)



Działania projektowe. Efekty

 Organizacja staży: 3 miesięczne, płatne, ciągłe staże w wymiarze 
360 h (120h/1 miesiąc) realizowane u Pracodawców  na podstawie 
Programu  Stażu zgodnego z efektami kształcenia na danym kierunku
przy wsparciu Opiekuna Stażu oraz Uczelnianego Koordynatora Stażu. 

 Planowany rezultat projektów:
499 studentów i studentek Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu podniesie kompetencje odpowiadające potrzebom 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 Planowany efekt:
wypracowane w trakcie projektu skuteczne  procesy organizacji i 
prowadzenia staży będą wykorzystywane i rozwijane przez Uczelnię w 
jej dalszej działalności.



Wsparcie dla Studentów 

 trzymiesięczne staże u wybranego pracodawcy 

 szkolenia wstępne

 świadczenie stażowe  (2012,40 pln brutto/miesiąc)

 wsparcie Opiekuna Stażu u pracodawcy 

 pakiet materiałów biurowych

 dofinansowanie do zakwaterowania poza miejscem zamieszkania/lub

 zwrot kosztów dojazdu stażysty do miejsca stażu

 ubezpieczenie NNW 

 niezbędne badania lekarskie 



RAMOWA STRUKTURA REALIZACJI PROJEKTÓW
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Poziom Wydziałowy Poziom ogólnouczelniany - Biuro Karier

Biuro Karier Biuro Projektów

Określenie kompetencji kluczowych do 
wzmocnienia w procesie praktycznego 

kształcenia

+ -

Określenie kierunkowych efektów 
kształcenia, które mają być realizowane w 

ramach stażu

+ -

+ Korelacja efektów kształcenia i potrzeb 
pracodawców – tworzenie 

programów staży

-

+ Dobór pracodawców zgodny z obszarem 
edukacji prowadzonej na kierunkach

+

+ + Realizacja procesu informacyjnego dla 
wszystkich grup uczestniczących 

w projekcie. Rekrutacja studentów.

Nadzór merytoryczny nad realizacją 
efektów kształcenia zgodnych 

z kierunkiem studiów

+ Monitorowanie realizacji programów 
stażu

- - Administrowanie procesem realizacji 
staży, realizacja rozliczeń formalnych 

i finansowych



Jak zagwarantować 
wysoką jakość staży? 

Staże w ramach projektu realizowane są w ramach Zalecenia Rady z dnia 10 marca 2014 w sprawie ram 
jakości staży (2014/C 88/01), w oparciu o dobre praktyki  Uczelni w realizacji staży w ramach POKL w 
okresie  2009- 2015 oraz działalności Biura Karier i Promocji Zawodowej:

 - wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności 
i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy dokonywany jest na podstawie oceny 
Programu Stażu przez Kierownika Projektu lub Specjalisty ds. realizacji stażu w Karcie Oceny Stażu.

 - zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty  jest oceniany przez 
Uczelnianego Koordynatora Stażu w Karcie Oceny Programu Stażu.

 - wypełnianie przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż – zdefiniowane 
i potwierdzane przez Uczelnianego Koordynatora Stażu w Karcie Monitoringu Przebiegu Stażu.

 - odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu – określone i potwierdzone przez 
Pracodawcę w Trójstronnej Umowie Stażowej oraz w Dzienniku Staży potwierdzonym przez 
Studenta/kę (dotyczy materiałów biurowych zapewnionych przez Realizatora Projektu)

 - realna i efektywna rola opiekuna stażysty - określone i potwierdzone przez Pracodawcę w 
Trójstronnej Umowie Stażowej oraz w Dzienniku Staży potwierdzonym przez Opiekuna/kę Stażu.

 - podsumowanie rezultatów stażu – zostaje zweryfikowane i potwierdzone przez Uczelnianego 
Koordynatora Stażu w Karcie Podsumowującej Przebieg Realizacji Programu Stażu.



Przebieg działań projektowych



Pracodawcy – kryteria doboru partnerów

I. wymagania podstawowe

1. zobowiązanie do przygotowania odpowiedniego stanowiska pracy dla stażysty i 
wyznaczenie Opiekuna Stażu

2. deklaracja wniesienia wkładu 5% wartości działań dotyczących bezpośrednio 
staży

3. działalność rynkowa – min.2 lata

4. oświadczenie, że nie jest w stanie upadłości 

5. przedstawienie programu stażu w oparciu o wzór dokumentu projektu

II. wymagania premiujące

1. co najmniej 12-mies.,udokumentowana, aktualna współpraca z UEW w zakresie 
praktycznych elementów kształcenia -10 pkt

2. funkcjonowanie na rynku: od 3 do 5 lat (2 pkt), od 5 do 10 lat (5 pkt), powyżej 10 
lat -10 pkt

3. przyjęcie na 3-mies. staż co najmniej 10 ST–5 pkt



Przykłady zadań, których realizacja może przyczynić się do 
wzrostu kompetencji zgodnych z kierunkiem kształcenia 

Dla Kierunku FIR NE

✓Obsługa programów finansowo-
księgowych (np. SAP).
✓Wykorzystanie pakietów biurowych w 
obsłudze finansowej.
✓Weryfikacja należności.
✓Weryfikacja bazy kontrahentów.
✓Utrzymywanie kontaktu z kontrahentami 
krajowymi i zagranicznymi.
✓Rozpatrywanie i analiza zapytań 
rachunkowo-finansowych.
✓Obsługa finansowo-księgowa umów.
✓Obsługa umów bankowych.
✓Obsługa klientów instytucji finansowych.
✓Księgowanie środków trwałych.
✓Kalkulacja kosztów jednostkowych.
✓Kalkulacja cen transferowych.
✓Przygotowywanie sprawozdań, raportów i 
analiz na potrzeby działów finansowych i 
niefinansowych

✓Obsługa zamknięcia miesiąca.
✓Przygotowanie rozliczeń podatkowych.
✓Obsługa klienta w zakresie reklamacji.
✓Współpraca z działami zewnętrznymi lub 
wewnętrznymi firmy.
✓Zgłaszanie udoskonaleń procesowych.
✓Zaangażowanie w tworzenie nowych 
struktur organizacyjnych.
✓Rejestrowanie dokumentacji zgodnie z 
polityką firmy.
✓Analiza rynkowa określonego portfela 
klientów.
✓Sporządzanie raportów.
✓Planowanie i budżetowanie podległej 
jednostki.
✓Analiza finansowa i wsparcie projektów 
inwestycyjnych.



Lista rankingowa pracodawców – partnerów 
II edycji staży dla kierunku ZIP



Współpraca z pracodawcami
 Liczba zgłoszonych pracodawców - ogółem: 361

 Liczba pracodawców, którzy przyjęli stażystów: 191

 Liczba programów - ogółem: 830

 Liczba zrealizowanych staży: 374

Kierunek MSG/E/
Z NE

FIR NE ZIP IE E/Z EZiT

Liczba zgłoszonych 
Pracodawców

148 114 69 30

Liczba 
pracodawców, 
którzy przyjęli 
stażystów

72 55 39 25

Liczba 
przygotowanych 
programów

MSG: 91
E: 75

Z: 266

178 129 91

Liczba podpisanych 
umów 
trójstronnych

111 93 82 88



Oferty staży u pracodawców



Oferty staży u pracodawców



Kryteria doboru stażystów

Kryteria formalne Kryteria dodatkowe

Student/ka 1 roku II stopnia kierunku 

Finanse i Rachunkowość (FIR)

Osoba nieaktywna zawodowo i deklarująca 

dyspozycyjność gwarantującą prawidłową 

realizację stażu – 5 pkt

Uregulowany stosunek do uczelni i zaliczony 

ostatni semestr poprzedzający staż – 5 pkt

Student/ka studiów stacjonarnych Osoba zaangażowana społecznie (potwierdzone 

pisemnym oświadczeniem) – po 1 pkt za każdą 

inicjatywę

Osoba z niepełnosprawnością (poświadczenie 

stosownym orzeczeniem) – 5 pkt

Znajomość języka obcego na poziomie 

komunikatywnym (minimum poziom A2 –

potwierdzone stosownym dokumentem) 5 pkt.



Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Edycja III 

Okres realizacji stażu: 05.2017 – 07.2017

Liczba stażystów: 53



III edycja - okres realizacji staży od maja do lipca 2017 

Wydział Kierunek
Liczba kompetencji – wyciąg z 

efektów kształcenia
Liczba uczestników

Nauk Ekonomicznych
Finanse i 

Rachunkowość
29 53

Wydział Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki w 

Jeleniej Górze
Ekonomia 16 24

Wydział Ekonomii, 
Zarządzania i Turystyki w 

Jeleniej Górze
Zarządzanie 21 16

Wydział Inżynieryjno 
Ekonomiczny

Zarządzanie i Inżynieria 
Produkcji

29 34

Wydział Nauk 
Ekonomicznych

Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze

30 14

Wydział Nauk 
Ekonomicznych

Zarządzanie 26 29

Łącznie 170



0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Umiejętność obserwacji, interpretacji i
wyjaśniania zjawisk finansowych oraz relacji
między nimi w oparciu o wiedzę teoretyczną.

Umiejętność formułowania własnych opinii.

Dobieranie danych oraz metod ich analizy.

Zrozumienie przyczyn i przebiegu procesów i
zjawisk finansowych.

Konstruowanie i weryfikowanie hipotez
badawczych.

Budowanie  struktur finansowych z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i

narzędzi oraz tworzenie prognoz…

Wzrost
kompetencji wg
opiekuna
stażysty

Wzrost
kompetencji wg
samooceny
stażysty

Ocena poziomu rozwoju kompetencji po realizacji stażu



0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Stosowanie zestawów norm w dziedzinie finansów.

Umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy w
sposób krytyczny.

Proponowanie i wdrażanie  rozwiązań problemów
finansowych.

Analizowanie ludzkich zachowań w sferze finansów
oraz ich motywów i konsekwencji.

Dobieranie środków i metod pracy odpowiednio do
wykonywanych zadań.

Znajomość branżowego języka obcego.

Umiejętność inicjowania i organizowania sfery
finansowej organizacji.

Wzrost kompetencji wg
opiekuna stażysty

Wzrost kompetencji wg
samooceny stażysty

poziom rozwoju kompetencji po stażu
wg stażysty i opiekuna stażu 



0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Negocjowanie i mediacje w sytuacjach
konfliktowych.

Umiejętność kierowania zespołem.

Umiejętność zarządzania przedsięwzięciami
finansowymi.

Budowanie projektów i przewidywanie ich
konsekwencji.

Przekazywanie wiedzy osobom spoza
branży.

Umiejętność komunikacji.

Umiejętność prezentacji swojej wiedzy.

Tworzenie (współtworzenie) instytucji,
przedsiębiorstw oraz samodzielnych…

Znajomość i stosowanie zasady
profesjonalnego i etycznego wykonywania…

Wzrost kompetencji wg
opiekuna stażysty

Wzrost kompetencji wg
samooceny stażysty

poziom rozwoju kompetencji po stażu
wg stażysty i opiekuna stażu 



0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Znajomość i stosowanie zasady profesjonalnego i
etycznego wykonywania zawodu.

Umiejętność samokształcenia.

Samodzielność w  podejmowaniu decyzji z
wykorzystaniem narzędzi finansowych.

Projektowanie i realizowanie badań naukowych,
rynkowych, analitycznych.

Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów,
inicjatywa i samodzielność.

Współpraca w zespole.

Świadomość odpowiedzialności za pracę własną i
wspólne zadania.

Umiejętności organizacyjne pozwalające mu planować
i kierować zespołem.

Wzrost kompetencji wg
opiekuna stażysty

Wzrost kompetencji wg
samooceny stażysty

Porównanie wzrostu kompetencji 
wg stażysty i opiekuna stażu 



Rozwój kompetencji wśród uczestników projektu „Staże na Start”
Kierunek Finanse i Rachunkowość

okres realizacji stażu 05.2017 – 07.2017

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

17,35% 21,21%

Wzrost kompetencji wg samooceny
stażysty

Wzrost kompetencji wg opiekuna
stażysty

Liczba uczestników 

stażu: 53



Stan realizacji projektów 
 Stan realizacji projektów na dzień 30.11.2017: 

zrealizowano 5 edycji, 395 studentów zostało objętych 
wsparciem 

 Liczba  Pracodawców współpracujących z Biurem 
Karier  w ramach projektu: 191

 Kontrola NCBiR w czerwcu 2017 roku pozytywnie 
oceniła realizację projektów



Długoterminowe efekty projektów –
zachowanie trwałości działań



Kluczowe obszary zachowania 
trwałości projektu

 Tworzenie relacji ze studentami

 Tworzenie i rozwijanie relacji z pracodawcami

 Wzmacnianie jakości kształcenia



Efekty projektów –
wzmacnianie jakości kształcenia

Projekt – źródło danych dla Uczelnianego Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 Kierunkowe programy stażowe – analiza danych na wejście

 Programy stażowe złożone przez pracodawców – analiza 
dokumentów, zadania vs. efekty kształcenia

 Monitoring realizacji staży – analiza dokumentów, spotkania 
z grupami docelowymi (studenci, opiekunowie staży)

 Konsultowanie sposobów osiągania efektów kształcenia oraz 
ich weryfikacji

 Ewaluacja działań/efektów

= proces formułowania wymagań kwalifikacyjnych na kierunku



Wewnętrzny System Zarządzania 
jakością kształcenia UE we Wrocławiu 

(fragment Uchwały Senatu nr 38/2010 )



Efekty projektów –
wzmacnianie jakości kształcenia

Projekt – źródło danych dla Uczelnianego Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia (IV Procedury i standardy zapewniania 
jakości kształcenia- wyciąg):

 Formułowanie efektów kształcenia dla kierunków

 Ocena programów kształcenia

 Ewaluacja procesu kształcenia poprzez monitorowanie efektów 
kształcenia na rynku pracy

Współpraca Uczelnianych Koordynatorów Staży z:

 Wydziałowymi Komisjami Dydaktycznymi

 Wydziałowymi Zespołami ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 Opiekunami kierunków i specjalności

 Kierownikami katedr




