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KONKURS O STAŻ 

„Rozwój kadr sektora kosmicznego” 

dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców 

 

 

 

I.ORGANIZATOR: 

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.)  

2. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK)  

 

II.CELE 

1. kształcenie młodej kadry sektora kosmicznego,  

2. rozwój kariery młodych naukowców, 

3. wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego 

 

III. Staż adresowany jest do: 

1. Absolwentów  z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera następujących kierunków studiów: 

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, 

informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika 

i budowa maszyn, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia 

o konkursie.  

2. Osób z otwartym przewodem doktorskim lub osób, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu 

doktorskiego w zakresie nauk technicznych, w określonym w ogłoszeniu o konkursie terminie.  

3. Młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

 

IV. Zasady stażu: 

1. Staż przyznawany jest w drodze konkursu. 

2. Regulamin konkursu opracuje ARP S.A.  

3. Staż przeznaczony jest dla 12 osób. 

4. Stażysta zostanie zatrudniony na czas objęty umową stażową w firmie z sektora kosmicznego  

– członka Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (zw. dalej pracodawcą).  

5. Co najmniej 8 stażystów zatrudnionych będzie u pracodawcy będącego MŚP.  

6. Pracodawca, indywidualnie dla każdego stanowiska pracy jakie powstanie w ramach stażu, określi 

wymagania kwalifikacyjne dla stażysty oraz zakres jego obowiązków. 

7. Listę pracodawców, wraz z wymaganiami o których mowa w pkt. IV.6, zostanie udostępniona  

w ogłoszeniu o konkursie stażowym przez ZPSK.  

8. Rekrutację stażystów przeprowadzi Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: przedstawiciel ARP 

S.A., przedstawiciel ZPSK oraz przedstawiciel pracodawcy. 

9. Czas trwania stażu to 6 miesięcy, przy czym pracodawca ma możliwość wcześniejszego rozwiązania 

umowy.  
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10. Wysokość wynagrodzenia dla stażysty wynosi: 

A) 4.000 zł brutto dla osób o których mowa w pkt III.1. 

B) 5.000 zł brutto dla osób o których mowa w pkt III.2. 

C) 6.000 zł brutto dla osób o których mowa w pkt III.3.  

11. Koszty wynagrodzenia stażysty ponoszone będą przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 

w wysokości 60% oraz przez pracodawcę  w wysokości 40%.  

12. Szczegółowy zakres obowiązków stażysty regulowały będą indywidualne umowy stażowe 

zawierane przez stażystę z pracodawcą.  

 

 

Harmonogram czasowy konkursu: 

 

8.07.2016 Ogłoszenie o konkursie dla firm 

8.07 – 22.07.2016 r.  Przyjmowanie zgłoszeń firm 

12.09.2016 r.  Ogłoszenie o konkursie dla stażystów 

12.09. – 26.09.2016 r.  Przesyłanie zgłoszeń przez stażystów 

od 26.09. Rozmowy konkursowe 

ok. 20.10.2015 r.  Ogłoszenie wyników – finał Konkursu 

25.10.2016 – 25.04.2017  Realizacja staży 

Maj  Konferencja podsumowująca 

 

 


