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Pytania:
1.

Kto może ubiegać się o staż?

O staż ubiegać mogą się:



PRACOWNICY NAUKOWI
PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działający w jednej z branż
uznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu za kluczowe dla rozwoju
województwa wielkopolskiego (pełna lista znajduje się tutaj). W przypadku niskiego
zainteresowania stażami wśród pracowników UAM, zostanie przeprowadzona
rekrutacja dodatkowa wśród przedstawicieli wszystkich wielkopolskich uczelni
i instytutów badawczych.
2.

W jakiej instytucji mogę odbyć staż?

Staż można odbyć tylko i wyłącznie w PRZEDSIĘBIORSTWIE.
3.

W jakim kraju mogę odbyć staż?

Staż można odbyć m.in. w: Europie (w tym w krajach członkowskich Unii Europejskiej
z wyłączeniem Polski) i USA.
4.

Czy mogę odbyć staż w polskim przedsiębiorstwie?

Nie możliwe jest odbycie stażu w polskim przedsiębiorstwie. Projekt zakłada odbycie
stażu tylko i wyłącznie w przedsiębiorstwie z USA/Europy (z wyłączeniem Polski).
5.

W jakim języku odbywać się będzie staż?

Staż będzie się odbywać w języku zadeklarowanym w dokumentach rekrutacyjnych.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku dostarczenia listu intencyjnego język w nim
podany musi być zbieżny z certyfikatami potwierdzającymi jego znajomość.
6.

W jakiej formie powinien być przedstawiony certyfikat potwierdzający
znajomość języka?

Certyfikat powinien być wystawiony przez szkołę językową.
7.

Czy potwierdzenie zdania egzaminu doktorskiego w języku obcym może
stanowić potwierdzenie znajomości języka obcego?

Zdane egzaminu doktorskiego w języku obcym może stanowić potwierdzenie jego
znajomości. Jeśli jest to możliwe warto jednak dostarczyć dodatkowe dokumenty
potwierdzające znajomość danego języka obcego.
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8.

W jaki sposób najlepiej
komercjalizacji badań?

jest

udokumentować

wiedzę

z

tematyki

W celu udokumentowania należy dostarczyć np. certyfikaty ze szkoleń związanych
z
transferem
technologii
i
komercjalizacją
wyników
badań
naukowych,
udokumentowane wdrożenia wyników prac badawczych np. umowy licencji/sprzedaży
technologii przedsiębiorstwu, obyte staże/praktyki w przedsiębiorstwach lub inną
udokumentowaną działalność związaną ze współpracą z biznesem.
9.

Czy możliwy jest udział pracowników naukowych
dydaktycznych z innych wielkopolskich uczelni?

lub

naukowo-

Udział będzie możliwy jedynie w przypadku niewystarczającego zainteresowania
udziałem w działaniach projektowych pracowników naukowych lub naukowodydaktycznych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10. W jakiej formie należy przedstawić list intencyjny od zagranicznego
przedsiębiorstwa?
List intencyjny powinien być podpisany i jeśli jest to możliwe potwierdzony pieczęcią
przedsiębiorstwa oraz złożony wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami. Jeśli
jednak kandydat nie posiada listu intencyjnego, może dostarczyć Deklarację
uzyskania listu intencyjnego i w terminie 14 dni od daty zakończenia rekrutacji
dostarczyć oryginał listu intencyjnego do Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11. Kiedy mogę odbyć staż?
Planuje się zorganizowanie wyjazdu na staż w 2 grupach, w 2012 i 2013 roku.
Szczegółowe terminy stażu ustalane będą indywidualnie z osobami, które
zakwalifikowały się na staż.
12. Kiedy odbędą się szkolenia praktyczne?
Wyjazd na staż poprzedzać będzie cykl szkoleń praktycznych z tematyki:






ochrona własności intelektualnej,
transfer technologii,
prawne aspekty transferu technologii,
wycena technologii i przeszukanie baz patentowych,
marketing a wiedza naukowa.

Ze względu na planowane odbycie stażu w 2 grupach, również szkolenia praktyczne
będą odbywać się w 2 grupach. Terminy szkoleń uzależnione będzie od terminów
wyjazdów na staż i ustalane indywidualnie z uczestnikami poszczególnych grup.
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13. Czy możliwe jest wydłużenie stażu na okres dłuższy niż miesiąc?
Staż może trwać wyłącznie 1 miesiąc (tj. 28-31 dni kalendarzowych w zależności od
długości miesiąca, w którym staż się będzie odbywać).
14. Czy można odbyć staż krótszy niż miesiąc?
Nie, staż musi trwać 1 miesiąc (tj. 28-31 dni kalendarzowych w zależności od długości
miesiąca, w którym staż się będzie odbywać).
15. Czy można odbyć staż w dwóch przedsiębiorstwach w ciągu miesiąca?
Staż może odbyć się tylko w jednym przedsiębiorstwie.
16. Czy w stażu może wziąć udział obcokrajowiec, zamieszkujący lub
pracujący na terenie Wielkopolski?
Zgodnie z dokumentacją konkursową nr PO KL/8.2.1/1/11 w projekcie może wziąć
udział osoba nie będąca obywatelem Polski, która jest pracownikiem naukowym lub
naukowo-dydaktycznym uczelni.
17. Nie mam wybranego przedsiębiorstwa. Czy organizator jest w stanie
zaproponować mi miejsce odbycia stażu?
Jeżeli kandydat pozytywnie przejdzie etap rekrutacji, to w przypadku nie posiadania
przez niego listu intencyjnego od zagranicznego przedsiębiorstwa, organizator będzie
w stanie zaproponować miejsce odbywania stażu.
18. Brałem/am już udział w stażu, który był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej. Czy mimo to, mogę aplikować o staż w ramach
projektu „Z transferem na Ty…”?
Jeżeli dany stażysta uczestniczył już w stażach, które były współfinansowane ze
środków UE, może również uczestniczyć w projekcie „Z transferem na TY…”, jeżeli
spełnia wszystkie wymagane kryteria, które zawarte są w Regulaminie naboru
i odbywania stażu… (link)
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