Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagane dokumenty potwierdzające dodatkową działalność kandydata na staż w ramach
projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”
Dodatkowa działalność za 3 punkty
Rodzaj dodatkowej działalności
Wymagany dokument do rekrutacji
udział w programach wymiany: - np. Erasmus:
udział w programach wymiany: - MOST:
ukończone studia podyplomowe:
ukończony drugi – dodatkowy kierunek studiów I, II
lub III stopnia:
ukończona druga – dodatkowa specjalność:

zaświadczenie z Działu Współpracy z Zagranicą z
informacją o okresie wymiany oraz miejscem
wymiany;
certyfikat udziału w Programie MOST;
dyplom ukończenia studiów podyplomowych;
dyplom ukończenia drugiego – dodatkowego
kierunku studiów;
zaświadczenie z dziekanatu o podstawowej
specjalności oraz o dodatkowej specjalności
potwierdzające jej ukończenie;

Dodatkowa działalność za 2 punkty
Rodzaj dodatkowej działalności
Wymagany dokument do rekrutacji
rozpoczęty i kontynuowany drugi – dodatkowy
kierunek studiów I, II lub III stopnia, jeżeli kandydat
zaliczył przynajmniej jeden pełny semestr studiów:
rozpoczęta i kontynuowana druga – dodatkowa
specjalność, jeżeli kandydat zaliczył przynamniej
jeden pełny semestr studiów:
publikacje naukowe (recenzowane):
rozpoczęte i kontynuowane studia podyplomowe,
jeżeli kandydat zaliczył przynajmniej jeden pełny
semestr studiów:
ukończona szkoła policealna:
ukończone warsztaty, kursy i szkolenia podnoszące
kwalifikacje, zgodne z kierunkiem kształcenia,
trwające co najmniej 40 godzin lub rozpoczęte
warsztaty, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje,
jeżeli kandydat zrealizował je w wymiarze co
najmniej 40 godzin:

zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie
przynamniej jednego pełnego semestru drugiego –
dodatkowego kierunku;
zaświadczenie z dziekanatu o podstawowej
specjalności oraz o dodatkowej specjalności
potwierdzające zaliczenie przynamniej jednego
pełnego semestru studiów;
kserokopia publikacji (+ oryginał do wglądu) i/lub
zaświadczenie od recenzenta z informacją o tytule,
dacie wydania oraz miejscu wydania publikacji;
zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające zaliczenie
przynamniej jednego pełnego semestru studiów;
świadectwo/dyplom ukończenia szkoły policealnej;
dyplom/certyfikat lub inne zaświadczenie
potwierdzające liczbę godzin ukończonego
warsztatu/kursu/szkolenia, lub zaświadczenie o
rozpoczętym warsztacie/kursie/szkoleniu z informacją
o liczbie godzin całego warsztatu/kursu/szkolenia
oraz liczbie zrealizowanych godzin;

Dodatkowa działalność za 1 punkt
Rodzaj dodatkowej działalności
Wymagany dokument do rekrutacji
ukończone praktyki ponadprogramowe/staże (co
najmniej miesięczne):
ukończone warsztaty, kursy, szkolenia podnoszące
kwalifikacje trwające co najmniej 15 godzin (zgodne
z kierunkiem kształcenia):
wolontariat w organizacjach pozarządowych lub
innych, prowadzących działalność pożytku
publicznego (regularna: cykliczna lub trwająca
minimum 3 miesiące działalność) – w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 24.04.2003 r. „O
działalności pożytku publicznego i wolontariacie”
(Dz.U. z dn. 29.05.2003 r. z późn. zm):
inna regularna, trwająca minimum 6 miesięcy
działalność (np. w kole naukowym,
stowarzyszeniach studentów lub stowarzyszeniach
i organizacjach branżowych):

zaświadczenie/świadectwo/opinia ze zrealizowanej
praktyki ponadprogramowej/stażu potwierdzające
okres praktyki, miejsce odbywania praktyki/stażu;
dyplom/certyfikat lub inne zaświadczenie
potwierdzające liczbę godzin szkolenia;

zaświadczenie/świadectwo/opinia z organizacji
potwierdzające okres, miejsce, zakres wolontariatu,
oraz prowadzenie przez organizację działalności
pożytku publicznego;

zaświadczenie/świadectwo/opinia potwierdzająca
okres działalności.
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