
 
 

 1 

 

 
Umowa nr …..../SSD/2019 

na realizację Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD) 

 

 

zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy:  

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie  
ul. Mickiewicza 8, 33 - 100 Tarnów, NIP: 8732679395  

reprezentowaną przez: prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę - Rektora,  

a  

Panem/Panią …………………………….………………………………..…….., nr albumu 

……..…..……. zam. ………………………………………………………………….,  

studentem/tką PWSZ w Tarnowie, zwanym/ą dalej „Stażystą”.  

 

Strony umowy zgodnie postanawiają, co następuje:  

 

§ 1 

Występujące w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt – oznacza to Projekt pt. „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) 

oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym  – wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podstawę finansowania 

projektu stanowi Umowa nr: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00 o dofinansowanie Projektu, 

zawarta pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Państwową Wyższą Szkołą 

Zawodową w Tarnowie. 

2. Nr projektu: POWR.03.01.00-00-DU08/18-00. 

3. Okres realizacji projektu: od  2018-09-01 do  2022-07-30. 

4. Student studiów dualnych – oznacza to Studenta, który w procesie rekrutacji został 

zakwalifikowany na studia dualne na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja lub 

Mechatronika. 

5. Stażysta – oznacza to Studenta, który w procesie rekrutacji został zakwalifikowany na studia 

dualne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika i który odbywa staże u 

podmiotu/pracodawcy  PRZYJMUJĄCEGO na staże w ramach programu Staży na Studiach 

Dualnych (SSD), stanowiącego integralną część planów studiów dualnych pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym na wymienionych kierunkach. 

6. Uczelniany Opiekun staży – oznacza to osobę wyznaczoną przez Uczelnię do sprawowania 

bezpośredniej opieki nad Studentem Stażystą i czuwającą nad przebiegiem Programu SSD. 

7. Zakładowy Opiekun staży – oznacza to osobę wyznaczoną przez podmiot Przyjmujący na staże 

do sprawowania bezpośredniej opieki nad Stażystą w miejscu odbywania stażu oraz czuwającą 

nad przebiegiem Programu SSD. 
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8. Porozumienie – dokument zawarty pomiędzy Realizatorem projektu a Pracodawcą, dotyczący 

wspólnej realizacji Programu SSD, określający szczegółowe zasady odbywania staży w ramach 

Programu SSD oraz prawa i obowiązki stron. 

9. Semestralne zadania stażowe –  obszary zadań merytorycznych realizowanych podczas 

odbywania stażu w kolejnych semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych, umożliwiające 

studentom  zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy 

zdobywanej podczas studiów. Kwalifikacje zdobyte lub rozwinięte przez studenta podczas 

odbywania stażu weryfikowane są  w każdym semestrze wykazem efektów uczenia się 

(dotyczących umiejętności i kompetencji) oraz liczby punktów ECTS zdobywanych w danym 

semestrze. Semestralne zadanie stażowe agreguje od kilku do kilkunastu efektów uczenia się. 

10. Harmonogram staży - staże realizowane w ramach projektu u pracodawców, które będą 

realizowane zgodnie z identycznym harmonogramem na każdym kierunku, w wymiarze po 6 

tygodni w semestrach: 3, 4, 5, 6 i 7. Łączny wymiar stażu dla studenta wynosi 30 tygodni (z 

pięcioma 8-godzinnymi dniami roboczymi w tygodniu), tj. łącznie w wymiarze 1200 godzin. 

Dzienny wymiar czasu trwania stażu wynosi 8 godz. zegarowych, a dla osób niepełnosprawnych 

(zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) maksymalnie 7 

godz. zegarowych.  

11. Okresy rozliczeniowe  staży są zgodne z harmonogramem dopasowanym do całościowego 

programu studiów dualnych na kierunkach: EiT oraz Mechatronika. 

 Semestr 3 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 02. 12. 2019 r. ÷ 24. 01. 2020 r. 

 Semestr 4 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 27. 04. 2020 r. ÷ 12. 06. 2020 r. 

 Semestr 5 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 01. 12. 2020 r. ÷ 22. 01. 2021 r. 

 Semestr 6 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 26. 04. 2021 r. ÷ 11. 06. 2021 r. 

 Semestr 7 – 6 tygodni (240 godz.) – w okresie: 01. 12. 2021 r. ÷ 21. 01. 2022 r. 

12. Przyjmujący na staże – małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa/zakłady przyjmujące studentów 

studiów dualnych na staże i zapewniające realizację semestralnych zadań stażowych. 

13. Programy staży – dokument określający semestralne zadania stażowe realizowane w kolejnych 

semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych, opracowany oddzielnie dla kierunków studiów: 

Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika. 

14. Realizator projektu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. 

15. Stypendium za staż – stypendium wypłacane Studentowi studiów dualnych na warunkach 

określonych w Umowie na realizację Programu SSD. 

16. Umowa na realizację Programu SSD – dokument zawarty pomiędzy Realizatorem projektu a 

Studentem studiów dualnych, określający szczegółowe zasady odbywania staży w kolejnych 

semestrach; 3, 4, 5, 6, 7 studiów dualnych,  w ramach Programu SSD, prawa i obowiązki stron, 

miejsce odbywania staży i wysokość stypendium za realizację Programu SSD. 

17. Aplikacyjna praca dyplomowa – oznacza to pracę, która jest rozwiązaniem pewnego problemu 

praktycznego o zakresie, stopniu skomplikowania i trudności na poziomie przyjętym dla prac 

dyplomowych na pierwszym stopniu studiów o profilu praktycznym 
*)

.  

 

§ 2 

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu studenta studiów dualnych w Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz 

Mechatronika – zakwalifikowanego na studia dualne  zgodnie  z Regulaminem rekrutacji 
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uczestników do projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz 

Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie” 

 

§ 3 

W ramach niniejszej umowy Stażysta zobowiązuje się wykazać zrealizowanie staży u pracodawców, 

odbywanych w ramach  Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD), zgodnie z identycznym 

harmonogramem na każdym kierunku, w wymiarze po 6 tygodni w semestrach: 3, 4, 5, 6 i 7. Łączny 

wymiar stażu dla studenta wynosi 30 tygodni (z pięcioma 8-godzinnymi dniami roboczymi 

w tygodniu), tj. łącznie w wymiarze 1200 godzin. 

 

§ 4 

Stażysta odbywający staże w ramach Programu SSD będzie na bieżąco wspierany i monitorowany 

przez Uczelnianego i Zakładowego Opiekuna staży, uzyskując od nich pomoc organizacyjną i 

merytoryczną.  

 

§ 5 

Obowiązkiem Stażysty przed przystąpieniem do realizacji staży w ramach Programu SSD jest:  

1. Akceptacja miejsca staży z listy przygotowanej przez Komisję Rekrutacyjną na studia dualne, 

powołaną przez Rektora PWSZ w Tarnowie, zgodnie  z Regulaminem rekrutacji uczestników do 

projektu „Opracowanie programów i realizacja studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w 

Instytucie Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”,  

2. Udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu staży we współpracy 

z Uczelnianym i Zakładowym Opiekunem staży;  

3. Ubezpieczenie się na czas trwania staży od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych 

okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca odbywanego stażu;  

4. Udział w szkoleniu przed rozpoczęciem stażu prowadzonym przez Uczelnianego Opiekuna 

staży;  

5. Okazanie Uczelnianemu Opiekunowi staży dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz 

potwierdzeń posiadania pozostałych dokumentów koniecznych do zrealizowania staży.  

 

§ 6 

Obowiązkiem Stażysty w trakcie realizacji staży w ramach Programu SSD jest:  

1. Stawianie się w wyznaczonym terminie w zakładzie w którym odbywa staż i uczestniczy 

w obowiązkowych szkoleniach (w tym szkolenie BHP) – szkolenia dotyczą pierwszego stażu w 

semestrze 3,  na II roku studiów. Staże w kolejnych semestrach: 4, 5, 6, 7 są kontynuacją stażu 

pierwszego w semestrze 3; 

2. Posiadanie wymaganego ubezpieczenia; 

3. W sytuacjach, gdy wymaga tego charakter stażu, noszenie odzieży i obuwia ochronnego (lub/i 

innych elementów zabezpieczających przed urazami) oraz identyfikatora; 

4. Uzgadnianie z Zakładowym Opiekunem staży szczegółów organizacyjnych realizacji 

poszczególnych etapów i zadań stażu.  

5. Obowiązkowa obecność na stażach;  
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6. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność co najwyżej 10 dni roboczych  za cały okres 

realizacji programu SSD, przy czym dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność co najwyżej 

dwóch dni roboczych w każdym semestrze w czasie 6   tygodniowego stażu na: 3, 4, 5, 6 i 7 

semestrze studiów (łącznie 10 dni roboczych). Stażysta zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie 

Zakładowemu Opiekunowi  staży, każdą usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność 

na stażu. 

7.  W przypadku nieobecności trwającej do 10 dni roboczych  za cały okres realizacji programu 

SSD, Student-Stażysta zobowiązany jest do nadrobienia zaległości w realizacji Programu SSD. 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 10 dni, Student-Stażysta 

zobowiązany jest do konsultacji z Realizatorem projektu i ustalenia odrębnych zasad mających 

na celu ukończenie Programu SSD; 

8. Branie czynnego udziału w stażu, sumiennie wykonywanie zadań zleconych przez Zakładowego 

Opiekuna staży i przestrzeganie przepisów oraz zasad obowiązujących w zakładzie; 

9. Dokumentowanie przebiegu stażu (prowadzenie Dziennika stażu) w czasie każdego 

6-tygodniowego stażu na: 3, 4, 5, 6 i 7 semestrze studiów. Zapisy w Dzienniku stażu powinny 

być zgodne ze szczegółowym programem staży; 

10.  Komunikowanie się okresowo z Uczelnianym Opiekunem staży, zdawanie cząstkowych relacje 

z przebiegu stażu; 

11.  Współdziałanie z Uczelnianym i Zakładowym Opiekunem staży przy ustalaniu tematu, zakresu i 

warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej.  

 

§ 7 

Obowiązki Stażysty po zrealizowaniu staży w ramach Programu SSD:  

1) Sporządzenie sprawozdania ze stażu na jego zakończenie i zaliczanie każdego 6 tygodniowy 

stażu na: 3, 4, 5, 6 i 7 semestrze studiów. 

2) Dokumentowanie przebiegu stażu powinno odbywać się w formie papierowej (Dziennik stażu). 

Zapisy w Dzienniku stażu powinny być zgodne ze szczegółowym programem staży.  

3) Dokumentowanie czasu pracy realizacji stażu odbywa się na Karcie pracy stażysty, która 

składana jest Uczelnianemu Opiekunowi staży za każdy 6-tygodniowy okres rozliczeniowy z 

odbytego stażu na: 3, 4, 5, 6 i 7 semestrze studiów. 

4) Po zrealizowaniu 6-tygodniowego stażu na: 3, 4, 5, 6 i 7 semestrze studiów , stażysta:  

a) sporządza sprawozdanie ze stażu, zgodnie z wytycznymi, w tym     dokonuje samooceny 

w zakresie osiągniętych efektów uczenia się.  

b) ocenia przebieg i miejsce stażu oraz współpracę z Opiekunami stażu (po zaliczeniu stażu).  

5) Przystąpienie do zaliczenia stażu przed komisją wyznaczoną przez Uczelnię.  

6) Sposoby: dokumentowania przebiegu stażu, czasu pracy realizacji stażu, sporządzania 

sprawozdania ze stażu, wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania staży, powołania Komisji 

zaliczającej staże oraz przebieg zaliczenia staży określa  Regulamin staży studenckich na 

studiach dualnych pierwszego stopnia  o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i  

Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie  Politechnicznym PWSZ w Tarnowie wraz z 

załącznikami do tego Regulaminu. 

 

§ 8 

Jeden dzień rozliczeniowy stażu w ramach Programu SSD wynosi:  
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1. 8 godzin zegarowych;  

2. 7 godzin zegarowych dla osób niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności);   

 

§ 9 

1. Szczegółowe terminy realizacji 6-tygodniowych staży w semestrach: 3, 4, 5, 6, 7  w ramach 

Programu SSD określa Uczelniany Opiekun staży w uzgodnieniu z podmiotem Przyjmującym na 

staże. Okresy rozliczeniowe  staży są zgodne z harmonogramem dopasowanym do całościowego 

programu studiów dualnych na kierunkach: EiT oraz Mechatronika. 

2. Terminy, ustalone zgodnie z ust. 1, są ujmowane w Porozumieniu zawieranym 

z podmiotem/pracodawcą  PRZYJMUJĄCYM na staże, a także w szczegółowym programie oraz 

harmonogramie staży w semestrach: 3, 4, 5, 6, 7  studiów dualnych. 

3. Szczegółowy program i harmonogram staży w semestrach: 3, 4, 5, 6, 7  studiów dualnych są 

ustalane zgodnie z § 5 pkt 2.  

 

§ 10 

Stażysta  zobowiązany jest uzgodnić temat aplikacyjnej pracy dyplomowej z podmiotem/pracodawcą  

PRZYJMUJĄCYM na staże, z Uczelnianym Opiekunem staży, Zakładowym Opiekunem staży oraz 

z Opiekunem pracy dyplomowej (promotorem) wyznaczonym przez Uczelnię. Temat aplikacyjnej 

pracy dyplomowej zatwierdza dyrektor Instytutu Politechnicznego na wniosek kierownika Zakładu 

Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki.  

 

§ 11 

1. Stażystom odbywającym staże w ramach Programu SSD przyznawane jest stypendium równe  

minimalnemu wynagrodzeniu  w okresie złożenia wniosku w konkursie, czyli 2100 zł.(525 

zł/tydzień). Jednorazowe wypłaty stypendiów za każdy 6-tygodniowy okres rozliczeniowy, w 

wysokości 6 x 525 zł = 3150 zł (kwota ta nie zawiera stawki na składki ZUS), po zaliczeniu 

stażu w kolejnych semestrach: 3, 4, 5, 6 i 7 studiów dualnych. 

2. O wypłatę stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:  

1) jest studentem studiów dualnych w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz 

Mechatronika; 

2) została zakwalifikowana na studia dualne zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników 

projektu;  

3) podpisała umowę o realizację Programu SSD;  

4) przedłożyła, w wyznaczonym terminie, wypełniony wniosek o wypłatę stypendium, którego 

wzór stanowi załącznik do Regulaminu wypłacania stypendiów studentom studiów dualnych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uczestniczącym w projekcie.  

 

§ 12 

1. Udział Stażysty w projekcie odbywa się na zasadach określonych w:  

1) Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu „Opracowanie programów i realizacja 

studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i 

Telekomunikacja (EiT) oraz Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ 

w Tarnowie”,;  
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2) Regulaminie staży studenckich na studiach dualnych pierwszego stopnia  o profilu 

praktycznym na kierunkach: Elektronika i  Telekomunikacja oraz Mechatronika w Instytucie  

Politechnicznym PWSZ w Tarnowie;  

3) Regulaminie wypłacania stypendiów;  

2. Stażysta oświadcza, że zapoznał się z Regulaminami o których mowa w ust.1 i zobowiązuje się 

do respektowania zawartych w nich postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki 

uczestnictwa w projekcie w nich określone.  

3. Stażysta oświadcza, że wszystkie jego/jej dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie 

rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, 

niezwłocznie powiadomi o tym Uczelnię (poprzez Uczelnianego Opiekuna staży).  

4. Stażysta oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w związku z 

realizacją projektu w celach promocyjnych.  

 

§13 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w przypadku:  

1) nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty na stażu;  

2) usprawiedliwionej, ale nieodpracowanej nieobecności  

3) relegowania z odbywanego stażu na wniosek podmiotu-pracodawcy PRZYJMUJĄCEGO na 

staż z powodów dyscyplinarnych,  

4) nie wywiązywania się z obowiązków Stażysty, określonych w Regulaminie staży studenckich 

na studiach dualnych;   

5) skreślenia z listy studentów;  

6) zawieszenia w prawach studenta;  

7) rezygnacji za studiów;   

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Stażysta zobowiązany jest 

do zapłacenia kary umownej w wysokości otrzymanych świadczeń, nie wyższej jednak niż 

15 750 zł.  

3. W przypadku przerwania udziału w projekcie z przyczyn losowych (np. ciężkie uszkodzenie 

stanu zdrowia nie pozwalające na kontynuowanie udziału w Programie SSD) zwrotowi nie 

podlega wypłacone stypendium określone w § 11 ust. 1.  

 

§ 14 

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 15 

Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o finansowanie 

Projektu.  

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 17 

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać 

polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Uczelni.  
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§ 18 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

                   Uczelnia                                                                          Stażysta 

 

 

 

 

......................................................                              .......................................................  

 

 

 

 

Wzór umowy ze Studentem na realizację Programu Staży na Studiach Dualnych (SSD) (wraz 

z załącznikami) udostępniony jest do wglądu w Instytucie Politechnicznym w Zakładzie Elektroniki, 

Telekomunikacji i Mechatroniki PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 200 c), jak również na stronie 

internetowej Instytutu Politechnicznego: 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/ 

w zakładce Dokumenty stażowe  

lub 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/   

w zakładce Dokumenty stażowe. 

 

Wyjaśnienie dodatkowe: 

*) aplikacyjna praca dyplomowa zawiera rozwiązanie pewnego problemu praktycznego o zakresie, 

stopniu skomplikowania i trudności na poziomie przyjętym dla prac dyplomowych na pierwszym 

stopniu studiów o profilu praktycznym. Aplikacyjna praca dyplomowa podejmuje temat praktyczny 

związany ze specyfiką podmiotu/pracodawcy. Praca ta realizowana jest jako semestralne zadania 

stażowe podczas odbywania stażu w szóstym i siódmym semestrze studiów dualnych. 

Na wykonanie określonej pracy dyplomowej musi być zgoda Studenta-Stażysty i Uczelni. Temat 

pracy dyplomowej jest określany w wyniku współpracy Studenta-Stażysty i dwóch opiekunów staży: 

Zakładowego i Uczelnianego. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami dyplomowania w Instytucie 

Politechnicznym PWSZ w Tarnowie”, lista ustalonych tematów prac dyplomowych jest 

zatwierdzana przez dyrektora Instytutu Politechnicznego na wniosek kierownika Zakładu 

Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki. 

Aplikacyjna praca dyplomowa jest wykonywana z pomocą opiekuna (promotora) pracy ze strony 

uczelni, którym na ogół nie będzie Uczelniany opiekun staży, oraz z pomocą konsultanta z ramienia 

podmiotu/pracodawcy PRZYJMUJĄCEGO do odbywania staży, którym może być również 

Zakładowy opiekun staży. 

Opiekunem (promotorem) pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki Uczelni ze stopniem 

co najmniej doktora lub osoba spoza uczelni ze stopniem co najmniej doktora, upoważniona przez 

dyrektora Instytutu Politechnicznego na wniosek kierownika Zakładu Elektroniki, Telekomunikacji i 

Mechatroniki. 

 

https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/elektronika-i-telekomunikacja-studia-dualne/
https://pwsztar.edu.pl/instytut-politechniczny/mechatronika-studia-dualne/

