
 

 

REKRUTACJA
STUDENTS' POWER 

Przewodnik dla studenta

WYBÓR
PRACODAWCY/OFERTY
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Na podstawie Waszych wyborów przypisujemy
Was do firm/instytucji. Proces ten ten trwa około 6
dni roboczych. W tym czasie czekamy na decyzeje
pracodawców. Po około 6 dniach roboczych od
wysyłki Państwa CV do pracodawców otrzymują
Państwo mail z wynikami rekrutacji. W mailu z
wynikami otrzymają też Państwo formularz
danych osobowych potrzebny do przygotowania
umowy.

WYSYŁKA ZGŁOSZENIA
DO BIURA KARIER 
W odpowiedzi na Wasze zgłoszenie wysyłamy
maila z potwierdzeniem zgłoszenia. Po tym mailu
należy czekać do końca aktualnego naboru na
emaila z zapisami na doradztwo zawodowe jako
kolejny krok w rekrutacji. Po zrealizowanym
doradztwie czekacie na maila z formularzem
wyboru pracodawcy,
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UZUPEŁNIENIE
FORMULARZA DANYCH
OSOBOWYCH
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Mail ze skierowanie do lekarza - należy
postępować z instrukcją z maila
Mail z paczką dokumentów stażowych (umowy,
załączniki, oświadczenia itd.). Również należy
postępować zgodnie z instrukcją.

Co teraz? Po wypełnieniu przez Was przesłanego
formularza czekacie na dwa maile:

DOKUMENTY!5

Wyniki badań lekarskich (zleconych przez nas)
Komplet dokumentów z drugiego maila
uzupełnionych dokładnie tak jak to było zawarte
w instrukcji.

Po postępowaniu zgodnie z instrukcjami z obu maili
by zacząć staż powinniście mieć:

DRUKOWANIE4
Dostaliście dużo dokumentów na maila, co z nimi
zrobić? Kolejnym krokiem w rekrutacji jest
przejrzenie wszystkich załączonych dokumentów
czy nie ma w nich błędów dotyczących Waszych
danych oraz wydrukowanie kompletu
dokumentów. 



 

 

MINI FAQ

Czy można uczestniczyć w stażu w ramach
STUDENTS’ POWER, jeśli brało się już udział w
innym programie stażowym finansowanym ze
środków UE?

Niestety nie, projekt ma umożliwić studentom
zdobycie doświadczenia zawodowego związanego z
wybranym kierunkiem studiów. Jeśli ktoś już
skorzystał z tego rodzaju wsparcia nie może wziąć
udziału w projekcie STUDENTS’  POWER.

W którym  pokoju załatwię wszystkie sprawy
związane z udziałem w projekcie STUDENTS'
POWER?

Wszelkie sprawy związane z Waszym udziałem 
w projekcie załatwicie w pokoju nr 3 w Biurze Karier.

Ile wynosi kwota netto stypendium stażowego?

Kwota stypendium jest objęta składkami ZUS, a
zwolniona od podatku. W zależności od sytuacji
studenta kwota składek może być różna. Jednak
najbardziej standardowa sytuacja to ok. 3000 zł
netto.
 
Czy po realizacji stażu otrzymam PIT od UŁ?

Nie, ponieważ od stypendium stażowego nie jest
pobierany podatek.
 
Czy można przerwać lub podzielić realizację stażu?

Nie, staż musi być realizowany nieprzerwanie od
momentu jego rozpoczęcia, z zaznaczeniem
realizacji co najmniej 20 godzin w tygodniu.
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PODPISYWANIE
Wydrukowane dokumenty podpisujecie zgodnie 
z otrzymaną w mailu instrukcją i zanosicie do
pracodawcy by uczynił to samo.
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WIZYTA W BIURZE
KARIER

Podpisane dokumenty przynosicie do Biura Karier do
pokoju nr 3 – teraz czas na nas – podpisujemy całość
dokumentacji – możecie wrócić po podpisane
dokumenty po 10 dniach.
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ROZPOCZĘCIE STAŻU!
Gratulacje! Udało Wam się zakończyć proces
rekrutacji! Teraz możecie zacząć staż!
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Prowadzenie dokumentacji stażowej,
kontrola dzienniczków stażowych,
rozliczenia finansowe.

"Cześć! 
W ramach projektu STUDENTS' POWER
zajmuję się umowami i rozliczeniami
dzienników stażowych. Wszystkie
pytania związane z podanymi tematami
możecie kierować do mnie!"

Jakub Jaśniewicz
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

Kontakt:
Numer telefonu: 665 53 34
Email: staze.studenckie@uni.lodz.pl

KTO I W CZYM POMOŻE?

Powodzenia!

Rekrutacja, wybór pracodawców,
warunki uczestnictwa.

"Cześć! 
W ramach projektu STUDENTS' POWER
zajmuję się rekrutacją studentów oraz
dopasowywaniem kandydatów do
pracodawców. Jeżeli masz jakieś pytania
odnoście staży, rekrutacji czy projektu
zachęcam do kontaktu ze mną."

Kontakt:
Numer telefonu: 665 53 34
Email: staze.studenckie@uni.lodz.pl

Julian Lasota
Specjalista ds. rekrutacji i obsługi
administracyjnej


