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Studenci 4 ostatnich semestrów  Oddziału Analityki Medycznej  

Zapraszamy do udziału w projekcie 

Termin składania wniosków do 6 grudnia 2018 

 „Dolnośląscy Liderzy Medycyny, wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji 

studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu”. Projekt POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1  

Przez trzy lata w projekcie będą mogli uczestniczyć́  studenci czterech ostatnich semestrów studiów 

stacjonarnych  Wydziału Farmaceutycznego kierunku Analityka Medyczna.  

Zadanie 3 - Moduł   stażowy 

 Program stażowy dla studentów Wydziału Farmaceutycznego  kierunku Analityka Medyczna będzie realizowany 

przez 3 lata od 01.06.2018 r. do 30.06.2021 r. Co roku będziemy przyjmować 10 studentów na staż. 

Strony zaangażowane w realizację stażu: 

 STUDENT zdobędzie cenne umiejętności, nauczy się̨ stosować́ w praktyce nabytą wiedzę zawodową, a także 

rozwinie kompetencje społeczne. W dłuższej perspektywie, udział w projekcie znacząco zwiększa szanse na 

uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu studiów. Program stażowy realizowany w laboratoriach analitycznych 

firm farmaceutycznych, w Centrum Badawczo Rozwojowym Novasome , Herbapolu, US Pharmacia, firmie 

kosmetycznej Organique we Wrocławskim Parku Technologicznym. Terminy do uzgodnienia aby nie 

kolidowały z programem zajęć (wakacje). 

 UCZELNIA uzupełni przekazywane treści programowe o praktyczne aspekty i  doświadczenie płynące ze 

współpracy z firmami i pracodawcami. 

 PRACODAWCA ma wpływ na dostosowanie programu studiów do swoich potrzeb kompetencyjnych. 

Nieodpłatnie pozyska zmotywowanego stażystę̨, a być́ może po zakończeniu stażu – kompetentnego pracownika. 

Dodatkowo Pracodawca zapewni Studentowi możliwość́ zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego,  
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Dofinansowanie przeznaczamy na: 

1. Opłacenie stypendiów stażowych dla studentów: 

 Staże 120 godzinne (3 tygodnie). Szacunkowe wynagrodzenie studenta z tytułu stypendium stażowego, 

wyniesie 2200 zł brutto. 

2. Zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas odbywania stażu. 

3. Zapewnienie możliwości refundacji kosztów podróży i/lub zakwaterowania. 

Dokumenty dotyczące zad.3 - staży składać należy  w Zakładzie Farmacji Przemysłowej 

budynek 2 farmacji I piętro. Załączniki formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie. 

W daniach poniedziałek – czwartek w godzinach od 10 do 13. 

Jest również możliwość zrealizowania certyfikowanych szkoleń, między innymi z systemów jakości , 

obsługi specjalistycznego sprzętu analitycznego, warsztaty  z chromatografii gazowej, cieczowej, 

walidacji metod analitycznych, analizy mikrobiologicznej, analizy ekspresji genów. Dobra praktyka 

wytwarzania w przemyśle kosmetycznym, dla zainteresowanych pracą w laboratoriach 

międzynarodowych kursy w języku angielskim to wszystko  w ramach zadania nr 2 projektu. 

W Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 26 w pokoju 0A 236 (parter) 

można będzie składać dokumenty wymagane, aby przystąpić do projektu. Biuro projektu w miesiącu 

listopadzie będzie przyjmowało dokumenty w poniedziałki, wtorki, piątki i soboty, w godzinach 13.00-

15.00 i 17.00-19.00.  

Informacje na temat rekrutacji i wymaganych dokumentów wraz z całością regulaminu 

opublikowane są na stronie: https://www.umed.wroc.pl/content/regulamin-do-projektu . 

KONTAKT: PEŁNOMOCNIK DS. STAŻY DLA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA 

MGR FARM.  KATARZYNA KARŁOWICZ BODALSKA 

Tel.: 0-71 784 05 77, tel. kom.506 083 694 

mail: katarzyna.karlowicz-bodalska@umed.wroc.pl 


