Projekt pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNYM STAŻU DYDAKTYCZNYM
dla pracowników Wydziału Mechanicznego, realizowanego w ramach projektu
pt.: ” Zintegrowany Program UTHRad."
§1
Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji projektu
Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji i zasady uczestnictwa w stażach dydaktycznych
zaplanowanych w projekcie "Zintegrowany program UTHRad." Staże w zagranicznych
ośrodkach akademickich są przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
§2
Zasady organizacji Zagranicznego Stażu Dydaktycznego
1. Zadanie dotyczące organizacji zagranicznych staży dydaktycznych w zagranicznym ośrodku
akademickim realizowane jest w II kwartale 2018 r.
2. Staż oferowany jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
zainteresowanych możliwością wymiany doświadczeń w Instytucji Przyjmującej, pragnących
podnieć swoje kompetencje dydaktyczne i językowe w kilku z wybranych tematów: mechaniki
technicznej, mechaniki płynów, wytrzymałości materiałów, metody elementów skończonych,
mechatroniki i automatyki, drgań mechanicznych, elektrotechniki i elektroniki i przedmiotach
pokrewnych.
3. Bieżącą koordynacją zagranicznych staży dydaktyczny zajmuje się Koordynator Projektu.
§3
Zasady rekrutacji i odbywania Zagranicznego Stażu Dydaktycznego
1. Projekt zakłada organizację 14-dniowego zagranicznego stażu dydaktycznego dla 6 osób.
2. O udział w Stażu Dydaktycznym mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria
formalne:
a) są pracownikami naukowo-dydaktycznymi/dydaktycznymi zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę w UTH Rad. i w okresie realizacji stażu nie mogą korzystać z urlopu –
potwierdzenie z Działu Kadr UTH Rad.;
b) złożą wniosek o udział w zagranicznym stażu dydaktycznym i oświadczenie o
zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, zgodny z szablonem stanowiącym
(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
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c) posługują się językiem angielskim, w stopniu co najmniej komunikatywnym – okazanie
certyfikatu lub poświadczenie swoim podpisem znajomości języka angielskiego w
stopniu co najmniej komunikatywnym;
d) obszar ich nauczania i badań jest zgodny z działalnością prowadzoną przez
odwiedzaną instytucję, zwłaszcza w zakresie dydaktyki i nowych metod kształcenia,
e) zadeklarują gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
wykorzystujących obszary nauki mieszczące się w tematyce zagranicznego stażu
dydaktycznego (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
3. O przyjęciu na zagraniczny staż dydaktyczny w przypadku większej ilości kandydatów niż
ilość dostępnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Warunkiem koniecznym do realizacji zagranicznego stażu dydaktycznego jest:
a) uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na zagraniczny staż dydaktyczny (Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu),
b) podpisanie umowy o realizację zagranicznego stażu dydaktycznego (Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu) – nie później niż 2 tygodnie przed wyjazdem na staż,
c) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1 Regulaminu Projektu
„Zintegrowany Program UTHRad.” realizowanego na Wydziale Mechanicznym).
5. Informacja o terminie rekrutacji na zagraniczny staż dydaktyczny zostanie ogłoszona na
stronie internetowej projektu Wydziału Mechanicznego pod adresem:
http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=2890 oraz na tablicach informacyjnych
w głównych budynkach Wydziału Mechanicznego przy ul Stasieckiego 54 i ul.Chrobrego 45 w
Radomiu.
6. Powołana przez Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich, Komisja Rekrutacyjna ds.
zagranicznego stażu dydaktycznego, składająca się z trzech osób: Przewodniczącego Komisji
oraz dwóch członków, dokonuje weryfikacji terminowo złożonego kompletu dokumentów,
określonych w §3 ust. 2.
7. Komisja Rekrutacyjna ds. zagranicznego stażu dydaktycznego, o której mowa w §3 ust. 5
ustali listę rankingową w oparciu o kryteria rekrutacyjne określone w §3 ust. 2
8. Jeżeli lista kandydatów będzie większa od ilości dostępnych miejsc przewiduje się
sporządzenie listy rezerwowej.
9. Lista kandydatów zakwalifikowanych do odbycia stażu zostanie upubliczniona na stronie
internetowej projektu Wydziału Mechanicznego.
10. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście kandydatów zakwalifikowanych do odbycia
stażu, na staż będzie skierowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
11. Kandydat zakwalifikowany do odbycia stażu zobowiązany jest, nie później
niż 2 tygodnie przed wyjazdem na staż, do:
a) dostarczenia Koordynatorowi Projektu zgody uczelni przyjmującej na zagraniczny staż
dydaktyczny (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);
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b) podpisania i złożenia Koordynatorowi Projektu umowy o realizację zagranicznego stażu
dydaktycznego (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
12. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz złożone po
terminie, nie będą rozpatrywane.
13. Na pisemną prośbę Uczestnika wniosek może być wycofany na każdym etapie
postępowania konkursowego.
14. W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby Uczestników lub rezygnacji wyłonionych
kandydatów, Koordynator Projektu ma prawo ogłosić dodatkowy nabór wniosków na staż.
15. Wzory dokumentów dotyczących ubiegania się o uczestnictwo w zagranicznym stażu
dydaktycznym są dostępne na stronie internetowej Projektu Wydziału Mechanicznego
http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=2890.
§4
Zasady dofinansowania stażu
1. Stypendium stażowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w miejscu odbywania
stażu (wyżywienie i zakwaterowanie), wynoszące 3010 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziesięć
złotych brutto) dla jednej osoby zostanie wypłacone najpóźniej 3 dni przed terminem
rozpoczęcia stażu, na podstawie podpisanej umowy o realizację zagranicznego stażu
dydaktycznego (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu)
2. Uczestnikowi stażu zostanie opłacony bilet lotniczy w kwocie nie większej niż 970 zł/osobę
(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych) oraz koszt ubezpieczenia w kwocie nie większej
niż 83 zł/osobę (słownie: osiemdziesiąt trzy złote). Ogólne warunki ubezpieczenia
zagranicznego stażu dydaktycznego będą dostępne u Koordynatora Projektu.
3. Uczestnik stażu dydaktycznego organizuje przejazd na lotnisko, zakwaterowanie, oraz
wyżywienie we własnym zakresie, pozostając w kontakcie z Koordynatorem Projektu.
4. Oryginalne i kompletne dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do Koordynatora
Projektu na Wydziale Mechanicznym w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia stażu, tj.:
sprawozdanie z przebiegu stażu (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) oraz potwierdzenie
odbycia stażu (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).
5. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą,
UTH Rad. zastrzega sobie prawo do zawieszenia wypłat stypendium stażowego do czasu
otrzymania zaległego dofinansowania. Jednocześnie UTH Rad. wypłaci zaległe stypendium
stażowe bez naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za zwłokę.

§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników staży
_________________________________________________________________________________________________
BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Wydział Mechaniczny, 26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54, pok. 306, tel. (48) 361 71 16
3
e-mail: k.olejarczyk@uthrad.pl; http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=2890

Projekt pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 Uczestnik jest zobowiązany do:
1) przestrzegania warunków Umowy o Zagraniczny Staż Dydaktyczny i Regulaminu;
2) podnoszenia swoich kompetencji dydaktycznych i językowych poprzez dostępne w ramach
stażu formy, tj.: poprzez takie działania jak: obserwowanie przebiegu zajęć dydaktycznych,
wizytację pomieszczeń bibliotecznych, laboratoryjnych i warsztatowych, bezpośrednie
spotkania i rozmowy z kadrą akademicką i studencką, pozyskanie informacji o możliwości
poszerzenia współpracy międzynarodowej poprzez możliwość wymiany nauczycieli
akademickich i studentów;
2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie w przypadku rażącego naruszenia
niniejszego Regulaminu albo postanowień umowy z UTH Rad., działania na szkodę UTH Rad.
lub ośrodka, w którym realizowany jest staż. W tym przypadku uczestnik stażu zobowiązany
będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych na organizację stażu przez UTH Rad.
w ramach Projektu.
3. Rezygnacja uczestnika ze stażu jest możliwa tylko z ważnych i uzasadnionych powodów
i wymaga pisemnego oświadczenia, dostarczonego do Biura Projektu co najmniej na 14 dni
przed rozpoczęciem stażu.
4. Stażysta zobowiązuje się, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonej jako „siła wyższa”
(zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do
przewidzenia, którego prawdopodobieństwo zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe, zaś jego
skutki są niemożliwe do zapobieżenia), do:
a. zwrotu części lub całości otrzymanych środków na pokrycie kosztów związanych ze stażem
w przypadku nie wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego
Regulaminu;
b. zwrotu części lub całości otrzymanych środków na pokrycie kosztów związanych ze stażem
w przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
5. Wysokość ewentualnego zwrotu określa Komisja Rekrutacyjna. Od decyzji Komisji w
sprawie zwrotu kosztów za staż Stażyście przysługuje prawo odwołania do Koordynatora
Projektu w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu kosztów.
§6
Monitoring i sprawozdawczość
Uczestnik zagranicznego stażu dydaktycznego jest zobowiązany do dostarczenia do
Koordynatora Projektu Wydziału Mechanicznego, w terminie do 2 tygodni po powrocie ze
stażu zagranicznego, następujących dokumentów:
1) sprawozdania z przebiegu zagranicznego stażu dydaktycznego (stanowiącego Załącznik nr
4 do niniejszego Regulaminu),
2) zaświadczenia o odbyciu stażu/dokumentu potwierdzającego pobyt wraz z opinią
pracownika Instytucji Przyjmującej, w której odbywał się staż (Załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu),
3) prezentacji o miejscu odbycia stażu wraz ze zdjęciami/materiałem filmowym na płycie CD,
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4) opisu wyjazdu w formie tekstu, gotowego do zamieszczenia w materiałach
informacyjnych Projektu,
5) uczestnik zagranicznego stażu dydaktycznego jest zobowiązany do przedstawiania na
żądanie UTH Rad. wyników realizacji stażu w postaci referatu/prezentacji/konferencji.

§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy krajowe i unijne.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane w formie pisemnego aneksu.
3. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany umowy z uczestnikiem.
4. Aktualny Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej Projektu Wydziału
Mechanicznego.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Rektora UTH Rad.
Załączniki do niniejszego Regulaminu
Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie zagranicznego stażu dydaktycznego;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku
angielskim wykorzystującym obszary nauki mieszczące się w tematyce stażu dydaktycznego;
Załącznik nr 3 – Zgoda Uczelni przyjmującej na odbycie stażu;
Załącznik nr 4 – Umowa o realizację zagranicznego stażu dydaktycznego;
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z przebiegu zagranicznego stażu dydaktycznego;
Załącznik nr 6 – Zaświadczenie odbycia stażu dydaktycznego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAGRANICZNEGO STAŻU DYDAKTYCZNEGO
……………………………………
data złożenia wniosku

……………………………………..
podpis Koordynatora Wydziału Mechanicznego

I. Dane osoby ubiegającej się o staż dydaktyczny
Imię i nazwisko
…………..............................................................................................................
Data urodzenia …………………….……………………… PESEL……………...............................
Adres zameldowania…………………………………………………………………………..……………………………..
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)
…………………………………………………………………………………….……………………………………
telefon kontaktowy ……………………………adres e-mail …………………..……………………………………
II. Znajomość języków obcych:
deklaruję znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym:
……………………………………………….
Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
III Do niniejszego dokumentu dołączam:
Kserokopie dokumentów poświadczających kompetencje językowe (jeśli kandydat je
posiada)
……………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w stażu dydaktycznym i
zobowiązuję się do przestrzegania jego przepisów
.....................................................................
Miejsce i data Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dn. 26.06.2014r (Dz. U.
z 2014r., poz.1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby procesu rekrutacji w projekcie „Zintegrowany Program UTHRad.” przez Beneficjenta Projektu.
Zostałem/łam poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich aktualizacji.
...........................................................
Miejsce i data

........................................................
Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
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Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym

DEKLARACJA

Deklaruję gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim wykorzystując
umiejętności i kwalifikacje podniesione w ramach zagranicznego stażu dydaktycznego.

………………………………………………………
Data, imię i nazwisko

……………………………………………
Podpis stażystki/stażysty
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Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w stażu dydaktycznym
Confirmation of acceptance for an didactic internship
Potwierdzenie przyjęcia na staż dydaktyczny
Beneficiary’s forename
and surname
(Imię i nazwisko beneficjenta)

Name of the home
institution
(Nazwa instytucji delegującej)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
WYDZIAŁ MECHANICZNY

Name of the contact
person at home institution

(wypełnia BO)

(Imię i nazwisko osoby
kontaktowej)

Period of training

Arrival date:

Departure date:

(Okres pobytu)

Short plan of training
(Plan stażu)

Name and address of the
host institution

(wypełnia BO)

(Nazwa uczelni przyjmującej)

Name of the contact
person at host institution

(wypełnia BO)

(Osoba do kontaktu w instytucji
przyjmującej)

Department/Faculty

(wypełnia BO)

(Wydział/specjalność)

Approval of taking
beneficiary for didactic
internship
(Zgoda uczelni na przyjęcie
kandydata na staż)

Host institution (wypełnia uczelnia przyjmująca)
…………………………….
(Name and signature)
Stamp of the host institution
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Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym
UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU DYDAKTYCZNEGO NR ……/05/2018
Realizowana ze środków projektu pt.: „Zintegrowany Program UTHRad.”
zawarta w dniu ………………………. r. w Radomiu pomiędzy:
a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z siedzibą przy ulicy Malczewskiego 29, 26-600 Radom, publiczną szkołą wyższą, zwanym dalej
Uczelnią, którą reprezentuje J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik,
b) Panem/Panią ……………………………………………………...……………………………………………
zamieszkałym/łą w …………………………………..…….. ul. ……………………………………………… nr ………
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……………… Nr ………………….. posiadającym/ą
nr PESEL …………………..
telefon: …………………………….
e-mail: ……………………………………………………….
Zwaną/zwanym w dalszej części Umowy „Stażystą”,
POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Celem niniejszej umowy jest określenie zobowiązań każdej ze stron w związku z wyjazdem
Stażysty na 14-dniowy zagraniczny staż dydaktyczny, w ramach projektu pt. „Zintegrowany
Program UTHRad.”
2. Stażysta zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu.
3. Stażysta otrzyma dofinansowanie w postaci stypendium stażowego w wysokości
3010,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych), przyznanego zgodnie z zasadami
zawartymi w § 3 pkt 2 Regulaminu uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym i na
podstawie niniejszej umowy. Stypendium stażowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych z pobytem w miejscu odbywania stażu, to jest na zakwaterowanie i wyżywienie.
4. Wypłacenie stypendium nastąpi przelewem zgodnie z zapisami Regulaminu (§4 ust. 1) na
konto nr ………………………………………………………………………... prowadzone w PLN
przez …………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa
banku)
Beneficjentem konta jest: ………………………………………………………………………………....
5. Uczestnikowi stażu zostanie opłacony koszt biletu lotniczego oraz koszt ubezpieczenia
zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu.
6. Rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 4, musi być otwarty co najmniej do 30 dni przed
terminem wyjazdu Stażysty na staż, w celu przekazania stypendium.
7. Stażysta zobowiązuje się do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej i prowadzenia
korespondencji z Koordynatorem Projektu Wydziału Mechanicznego oraz do informowania
o trudnościach i problemach w związku z przebywaniem na stażu.
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8. Stażysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w zagranicznym stażu
dydaktycznym organizowanym w ramach Projektu pt. „Zintegrowany Program UTHRad.” oraz
że będzie przestrzegał tych zasad.
9. Stażysta zobowiązuje się dostarczyć do Koordynatora Projektu Wydziału Mechanicznego
w maksymalnym terminie do 2 tygodni od zakończenia stażu, następujących dokumentów:
a. Sprawozdania z przebiegu stażu (Załącznik nr 5 do Regulaminu);
b. Zaświadczenia o odbyciu stażu (załącznik nr 6 do Regulaminu).
10. Stażysta zobowiązuje się samodzielnie pozyskać z uczelni partnerskiej dokumenty
wymienione w pkt 9.
11. Nieprzestrzeganie przez Stażystę zasad ujętych w Regulaminie, stanowić będzie podstawę
żądania przez Uczelnię zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.
W przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od Stażysty, określonej jako „siła wyższa” (tj.
sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem),
Uczelnia może odstąpić od żądania zwrotu kwoty lub zmniejszyć jej wysokość. W przypadku
zaistnienia takiej okoliczności Stażysta zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o
niej Koordynatora Projektu.
12. Stażysta oświadcza, że nie otrzymał z innych programów wspólnotowych żadnego innego
stypendium na pokrycie tych samych kosztów związanych z wyjazdem na przedmiotowy staż.
13. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, lub w
przypadku niespełnienia innych postanowień niniejszej umowy przez Stażystę, Uczelnia ma
prawo domagać się zwrotu wypłaconego stypendium.
14. Stażysta zobowiązuje się, za wyjątkiem przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od
Stażysty, o której mowa w §5 ust. 4, do zwrotu na żądanie Uczelni części lub całości
otrzymanego stypendium w przypadku niewypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy.
15. Wysokość i termin zwrotu otrzymanego stypendium określi Uczelnia, naliczając odsetki
ustawowe od zaległych zobowiązań.
16. Stażysta oświadcza, że został poinformowany o obowiązku uzyskania dokumentu
uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium kraju uczelni partnerskiej
oraz nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem stażu przedłoży u Koordynatora
Projektu ten dokument.
19. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
20. Wszelkie sprawy sporne związane z niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z
prawodawstwem polskim przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.
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21. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony.

Za Stażystę

Za Uczelnię

…………………………………….

. ……………………………………

(imię i nazwisko)
....................................................................
............................................................
data, podpis
data, podpis

Pieczęć Uczelni
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Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZAGRANICZNEGO STAŻU DYDAKTYCZNEGO
zrealizowanego w ramach projektu pt. "Zintegrowany Program UTHRad."
za okres od ………………………………………………………
Imię i nazwisko stażysty
.............................................................................................................................
Nazwa instytucji przyjmującej, w której jest realizowany staż ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
PRZEBIEG STAŻU w okresie podlegającym sprawozdaniu
/zadania, czynności/
Opis wykonywanej pracy w raportowanym okresie:
.....................................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................................................
...................
Czy przebieg stażu zawodowego jest zgodny z planem? tak / nie (Jeżeli nie podać powody)
................................................................................................................................
....................................................
Miejscowość,

...........................................................
data Podpis stażysty
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Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w zagranicznym stażu dydaktycznym
Potwierdzenie odbycia stażu dydaktycznego
Confirmation of didactic internship
Imię i nazwisko stażysty
Forename and Surname
Okres pobytu
Period of stay
Nazwa instytucji
Name of institution
Adres instytucji
Address of institution
Opinia pracownika uczelni
przyjmującej o realizacji stażu
Opinion of a intern

Data i podpis pracownika
uczelni przyjmującej
Date and signature
Pieczęć uczelni/wydziału
uczelni przyjmującej na staż
Institution Stamp
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