Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa

REGULAMIN
Aktualizacja z dnia 25.08.2011 r.

PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRAKTYK I STAŻY
W ZAKŁADACH PRACY STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
W RAMACH PROJEKTU
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA — PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARKI
Zadanie 3: Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inżynieria materiałowa

1. Dofinansowanie praktyk i staży w zakładach pracy przeznaczone jest dla studentów kierunku
zamawianego Inżynieria materiałowa będących beneficjentami projektu Inżynieria materiałowa —
przyszłość gospodarki realizowanego na Politechnice Gdańskiej w latach 2009–2013.
a. w 2011 roku zaplanowano dofinansowanie 10 praktyk
b. w 2012 roku zaplanowano dofinansowanie 15 praktyk
c. w 2013 roku zaplanowano dofinansowanie 15 praktyk.
Liczby te, w miarę możliwości Projektu, będą mogły zostać zwiększone.
2. Praktyki i staże mogą odbywać się w czasie wolnym od zajęć, czyli w następujących przedziałach
czasowych:
a. od 9 czerwca 2011 r. do 1 października 2011 r.
b. od 9 czerwca 2012 r. do 1 października 2012 r.
c. w styczniu 2013 r.
3. Dofinansowanie praktyk i staży dotyczy tylko tych, które odbywają się poza Politechniką
Gdańską.
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4. Każdy student może wystąpić o dofinansowanie praktyki lub stażu. W tym celu w Biurze Projektu
należy złożyć pisemną prośbę o dofinansowanie praktyki.
Podanie powinno zawierać:
a. nazwę zakładu pracy,
b. adres zakładu pracy, w którym ma się odbyć praktyka,
c. termin praktyki.
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5. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana przez Biuro Projektu w następujących
terminach:
a. 30 maja 2011 r. i 2012 r.,
b. 20 czerwca 2011 r. i 2012 r.,
c. 20 grudnia 2012 (w przypadku praktyki w styczniu 2013 r.),
d. w miarę posiadanych środków również w późniejszych terminach (12 lipca i 15 sierpnia
2011 r. i 2012 r.).
6. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, stosowane będą następujące kryteria
przyznawania dofinansowania:
a. uczestnictwo w działaniach Projektu:
i. uczestnictwo w dodatkowych zajęciach dydaktycznych (na podstawie listy
obecności),
ii. uczestnictwo w działaniach popularyzujących i promujących inżynierię materiałową
(na podstawie listy uczestników),
iii. zaangażowanie w pracę naukową (na podstawie listy członków koła naukowego,
przygotowanie prezentacji na konferencję, przygotowanie artykułu na stronę
internetową itp.),
b. aktywna
współpraca z Biurem Projektu, tj. udział w badaniach ewaluacyjnych
(wypełnianie ankiet),
c. średnia ocen za miniony rok studiów (brana pod uwagę przy przyznawaniu co roku
stypendiów za wyniki w nauce w ramach projektu Inżynieria materiałowa — przyszłość
gospodarki).
7. Koszt pobytu na praktyce:
a. w przypadku praktyk odbywanych w miejscu zamieszkania — wynosi 50,00 zł/dzień
(pobyt na praktyce i dojazdy do instytucji prowadzącej praktykę);
b. w przypadku praktyk zamiejscowych — dodatkowo zwracany będzie koszt biletu za
dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki (bilet 2 kl. PKP, bilet PKS
— jeden bilet do miejsca odbywania praktyki i jeden powrotny).
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8. Potwierdzeniem odbytej praktyki są:
a. Lista obecności uczestników praktyk/staży/wyjazdów studenckich (Zał. nr 10 procedury
Monitoring i ewaluacja)
b. Sprawozdanie z odbytej praktyki (Zał. nr 11 procedury Monitoring i ewaluacja).
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9. Student przed wyjazdem na zaplanowaną praktykę w Biurze Projektu odbiera przygotowane dla
niego dokumenty, o których mowa w pkt. 8 niniejszego Regulaminu (tj. Listę obecności… oraz
Sprawozdanie z odbytej praktyki).
10. Wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt. 8 i 9 należy złożyć w Biurze Projektu
po zakończeniu praktyki, nie później niż 10 dni po rozpoczęciu roku akademickiego w 2011 i
2012 roku oraz nie później niż do 10 lutego 2013.
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11. Rozliczenie finansowe następuje po potwierdzeniu odbycia praktyki. W tym celu do Biura
Projektu należy dostarczyć bilety.
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