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REKRUTACJA
na PŁATNE TRZYTYGODNIOWE STAŻE dla STUDENTÓW TŻiŻCz i OŹEiGO
w ramach projektu POWER

Serdecznie zapraszamy studentów Kolegium Nauk Przyrodniczych kierunków TŻiŻCz i OŹEiGO
do udziału w płatnych trzytygodniowych stażach w ramach projektu:
„Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego
- droga do wysokiej jakości kształcenia”
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zadania stażowego zaplanowano 178 staży dla studentów studiów stacjonarnych kierunków
TŻiŻCz i OŹEiGO:
w 2020 r. (czerwiec – wrzesień):

1. II rok TZiZCz I st. stacj. - l. staży min. 28 max. 45
2. III rok TZiZCz I st. stacj. - l. staży min. 29 max. 40
3. I rok TZiZCz II st. stacj. - l. staży min. 17 max. 35
4. II rok TZiZCz II st. stacj. - l. staży min. 13 max. 18
5. II rok OZEiGO I st. stacj. – l. staży min. 14 max. 15
6. III rok OZEiGO I st. stacj. - l. staży min. 20 max. 20
7. I rok OZEiGO II st. stacj. – l. staży min. 8 max. 10
8. II rok OZEiGO II st. stacj. – l. staży min. 5 max. 15

Rekrutacja na staże prowadzona jest online w terminie od 09.06.2020 r do 15.06.2020 r pod
adresem:
http://wer-ur.pl/rekrutacja/dla-studenta/
Należy uzupełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY wybierając właściwy wydział, kierunek i tryb studiów
oraz podać średnią ocen za poprzedni semestr - dostępną w Wirtualnym dziekanacie w karcie tok
studiów.
Regulamin rekrutacji na stronie projektu http://wer-ur.pl/
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje średnia ocen oraz kolejność zgłoszeń.
Lista firm w których studenci mogą odbyć staż będzie dostępna po podpisaniu umów z firmami
(wybór firmy przez studenta zgodnie z kolejnością zgłoszeń).
Więcej informacji:
Koordynator wydziałowy: dr Joanna Kaszuba (jkaszuba@ur.edu.pl)
Koordynator ds. stażu: Agata Pietrucha tel. 17 872 17 73, stażu (staze2020@ur.edu.pl)
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