
ZADANIE 2
Geolog w geotechnice i hydrogeologii: krajowe staże praktyczne w firmach geologiczno-

inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych.
Zrealizowano 39 staży w tym 24 kobiety i 15 mężczyzn (21 w 2016 r. i 18 w 2017 r.). Staże 

były realizowane zgodnie ze ścieżką kształcenia w branżach: geologii inżynierskiej i 
geotechniki oraz hydrogeologii u następujących Pracodawców:

ü AGea Agnieszka Gontaszewska – Piekarz – 1 stażysta
ü Geoprojekt - Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne S.C. – 3 stażystów
ü GeoVolt Geofizyka Inżynierska Maciej Frycz, - 1 stażysta
ü GT Projekt Sp. z o.o. & CO Spółka komandytowa – 5 stażystów
ü HYDROSERVIS Zakład Geologiczno-Wiertniczy Sp. j. -  2 stażystów
ü INGEO Sp. z o.o. – 2 stażystów
 

ü Labortest s.c. Brzezińscy – 7 stażystów 

ü Menard Polska Sp. z o.o. – 6 stażystów

ü Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp. k. – 1 stażysta  
ü Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A.  – 7 stażystów

ü Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A., – 1 
stażysta 

 geolog@amu.edu.pl www.geolog.home.amu.edu.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 904 831,50 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 
Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

dr Robert Jagodziński, mgr Marta Mitręga, mgr Anna Langner

Instytut Geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.`

II Dzień Jakości Kształcenia UAM „Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”

Celem projektu jest wyposażenie 75 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia kierunku geologia w Instytucie Geologii 

na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców z branży geologicznej i ułatwiające im wejście na rynek pracy, 

w okresie od maja 2016 r. do stycznia 2018 r.

ZADANIEM STAŻY JEST:

3-MIESIĘCZNE STAŻE REALIZOWANE U PRACODAWCÓW W 3 ZADANIACH:

 Umożliwienie zdobycia
WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PRACODAWCÓW (kultura 
organizacyjna, procesy i stosowane procedur) oraz pozwolenie na 

ADAPTACJĘ W PROFESJONALNYM ŚRODOWISKU PRACY

Uzupełnienie
posiadanej wiedzy teoretycznej o UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE i 
DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE, spójne z efektami kształcenia, 

przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwach z branży geologicznej

Rozwinięcie
KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH i ANALITYCZNYCH oczekiwanych przez 

pracodawców, tj.: WSPÓŁPRACA W ZESPOLE, SKUTECZNA KOMUNIKACJA, DOBRA 
ORGANIZACJA PRACY, RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

ZADANIE 1
Geolog w poszukiwaniu i eksploatacji surowców naturalnych: krajowe staże praktyczne w 

zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych.

Zrealizowano 34 staże w tym 13 kobiet i 21 mężczyzn (15 w 2016 r. i 19 w 2017 r.) z obszaru 
geologii poszukiwawczo-złożowej i geozagrożeń. Staże były realizowane zgodnie ze ścieżką 

kształcenia w branżach: węglowodorowej, surowców chemicznych i metalicznych oraz badań 
naukowych u następujących Pracodawców:

ü Geofizyka Toruń S.A., - 7 stażystów

ü Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., - 6 stażystów
ü Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A., - 2 stażystów

ü Kopalnia Soli Kłodawa S.A., - 4 stażystów
ü KGHM Polska Miedź S.A. - 9 stażystów

ü Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A., - 2 stażystów
ü Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy - 3 stażystów

ü Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. - 1 stażysta

FINANSOWANIE W RAMACH REALIZOWANEGO STAŻU:

W ramach realizowanego projektu "GEOLOG" Stażyście/stce przysługuje następujące finansowanie:

• Stypendium stażowego w wysokości 6 000,00 zł. za zrealizowany i potwierdzony przez Pracodawcę staż Miesięczna 
transza stypendium wynosi 2 000,00 zł.

• Refundacja kosztów zakwaterowania w okresie realizacji stażu, w wysokości do 800,00 zł/miesięcznie   (staże 
krajowe) (staże zagraniczne).do 2 600,00 zł/miesięcznie 

• Refundacja kosztów podróży do i z miejsca odbywania stażu w wysokości do 125,00 zł do 1 000,00 zł (staże krajowe) 
(staże zagraniczne).

• Ubezpieczenie NNW w wysokości do 70,00 zł do 200,00 zł (staże krajowe) (staże zagraniczne).

• Badanie lekarskie w wysokości do 50,00 zł.

ZADANIE 3
Geolog - nauka przyszłości: zagraniczne staże praktyczne w instytutach badawczych.

Zrealizowano 8 staży zagranicznych w tym 3 kobiety i 5 mężczyzn (4 w 2016 r. i 4 w 2017 r.) 
w instytutach badawczych i naukowych, z którymi IG UAM współpracuje w sposób ciągły od 

wielu lat u następujących Pracodawców:
ü Norwegian Geotechnical Institute (NGI) -1 stażysta

ü Museum für Naturkunde (Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, Niemcy) – 1 stażysta
ü PGNiG Upstream Norway AS – 1 stażysta

ü Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Senckenberg am Meer, Marine 
Research Department (Instytut Badań Morza w Wilhelmshaven, Niemcy), – 4 stażystów

 

ü UiT The Arctic University of Norway (Uniwersytet w Tromsø, Norwegia) – 1 stażysta

PRACODAWCY:
ź  był otwarty na współpracę, kreatywny i dobrze przygotowany, wykazywał chęć kontaktów z osobami, które zostały zaaranżowane do przekazywania mu założeń i metodyki badań, którymi się zajmują, (…) wykorzystał z pożytkiem te spotkania, cechowała go pewna pewność siebie, co może być atutem w procesie „przebijania się” na 

wąskim i trudnym rynku pracy, która była podbudowana szeroką wiedzą, co świadczy o dobrym przygotowaniu w trakcie studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

• (…) poznać jako osoba bardzo kompetentna, posiadająca oczekiwaną wiedzę na danym stanowisku, podczas wykonywania zadań starał się zawsze osiągnąć najlepsze wyniki korzystając z najprostszych rozwiązań, potrafił zawsze dostosować się do nowych sytuacji podczas pracy w zespole. Jest osoba odpowiedzialną, pracowitą i 
komunikatywną

• (…) wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego postępowania w sytuacjach stresowych z powodzeniem wykonywała powierzone jej zadania, duża samodzielność w realizacji działań, głęboko zaangażowanym w działalność firmy i identyfikującym się z nią, zarówno praca indywidualna jak i 
praca w grupie nie stanowi dla niej problemu. 

Większość pracodawców wyraziła zdecydowaną deklarację, przyjęcia do pracy swoich stażystów. 
Cytowane poniżej opinie wyrażane zarówno przez Opiekunów stażystów (Pracodawców) jak i przez Stażystów nie pozostawiają wątpliwości co do celowości prowadzenie tego typu działań. 

STAŻYŚCI:
ź  trzymiesięczny staż spowodował, iż mogłem zdobyć wiele cennych kontaktów oraz poznać rolę każdego pracownika działu, współpraca taka wpłynęła na rozwój moich umiejętności pracy w różnowiekowym i różnobranżowym zespole

ź  w teorii oraz praktyce poznałam system funkcjonowania kopalni, odwodnienia, pełny schemat wydobycia rudy począwszy od prac na przygotówkach, przez wywóz urobku na powierzchnię, jego transport do przeróbki

• zrozumiałem jak bardzo dużo czasu poświęca się na żmudne i pracochłonne przygotowanie ważnych danych, by móc jak najszczegółowiej rozpoznać i opisać badany problem

• projekty stażowe takie jak ten są potrzebne podczas odbywania studiów, oprócz umiejętności zawodowych takie doświadczenie uczy również jak odnaleźć się w środowisku pracy, jakie mogą panować relacje w firmie

• mogłem sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas studiów w praktyce, spowodowało to lepsze zrozumienie niektórych przedmiotów jak i poszerzenie wiedzy na tematy związane z geologią

• udział w stażu dostarczył mi nowych doświadczeń, nauki, wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej oraz wiele ciężkiej pracy

• ogromną zaletą odbytego stażu było wykonywanie każdego dnia coraz to nowych zadań dzięki czemu mogłem wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą podczas studiów geologicznych oraz uzyskać nowe informacje w szczególności z zakresu górnictwa 

. . . . to nie koniec od marca 2018 roku rozpocznie się realizacja projektu GEOLOG II w latach 2018-2020 GEOLOG II - strategiczny zawód 
dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM” nr POWR.03.01.00-00-S174/17

“GEOLOG” - strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy 
dla studentów Instytutu Geologii UAM nr POWR.03.01.00-00-S162/15 

Swój trzymiesięczny staż odbywam/odbywałem w Ośrodku Interpretacji 
Sejsmicznej w Geofizyce Toruń S.A. Moim najważniejszym zadaniem było 
wykonanie projektu interpretacji sejsmiki 3D w oprogramowaniu 
specjalistycznym Petrel, a w tym przede wszystkim interpretacja strukturalna 
najważniejszych horyzontów poszukiwawczych, wykonanie map czasowych i 
głębokościowych oraz utworzenie modelu prędkości (...) 
         Mateusz Dokowicz

Podczas odbywanego stażu w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO S.A. 
miałam okazję popracować w Kopalni Soli Góra oraz Kopalni Soli Mogilno. (...) 
w rdzeniowni KS Mogilno i dokonuje makroskopowego opisu rdzeni (...) 
pobieram próby do analiz laboratoryjnych, które są przeprowadzane w 
Laboratorium w Górze (...) wykonuję również prace geodezyjne. 
       Joanna Drzewiecka

Podczas stażu w KGHM Polska Miedź S.A. miałem okazję pracować w 
podziemnej kopalni miedzi ZG „Rudna” w Polkowicach. Staż pozwolił mi 
zaznajomić się z pracą geologa górniczego w jednaj z największych 
głębionych kopalni miedzi na świecie, a także zetknąć się z zakresem 
racjonalnej gospodarki złożem rudy miedzi oraz dosłownie i w przenośni, 
miałem możliwość zgłębić technologię wykonywania podziemnych wyrobisk 
górniczych. Moimi głównymi obowiązkami było dokumentowanie złoża (...)
         Kacper Janc

(...) realizowałam staż w Państwowym Instytucie 
Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Mój 
staż składał się z wielu modułów i mogłam wraz z 
pracownikami Instytutu przejść wszystkie etapy 
powstawania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, od 
prac terenowych przez redakcję merytoryczną i jej 
cyfrowanie. (...)miałam, także okazję pracować w 
laboratorium separując minerały ciężkie, z których później 
wykonywałam i analizowałam preparaty mikroskopowe. 
(...) byliśmy w Maroku, gdzie analizowaliśmy 
charakterystykę litologiczną Atlasu Wysokiego                  
Ewelina Niklas

 (...) in NGI we use personal ID card to open 
all the doors and to get access, (...) 
laboratory part of my internship which 
is oedometer testing on constant rate of 
strain with Onsøy clay (...) access to 
professional laboratory equipment 
makes able to avoid mistakes and 
sample disturbance during preparing 
the specimens what effect on results 
quality.          
Michał Kasner

Podczas stażu w PGNiG Upstream Norway AS mam okazję zapoznać 
się z pracą geologów i geofizyków w przemyśle naftowym. Moim 
zadaniem jest przeprowadzenie procesu interpretacji geologicznej i 
oceny ekonomicznej dla wybranego prospektu poszukiwawczych 
którym zajmuje się firma. (...) wykonuję interpretację zdjęć 
sejsmicznych 3D z rejonu Morza Północnego (...) pomagam przy 
opracowywaniu różnych prezentacji na spotkania robocze z 
partnerami koncesyjnymi, uczestniczę w spotkaniach  (...)
Jakub Biały

Podczas realizowania stażu w firmie Labortest s.c. Brzezińscy (…) wielokrotnie uczestniczyłam w 
wyjazdach mających na celu wykonanie badań pozwalających określić warunki gruntowo-wodne, 
m.in. wiercenia wiertnicą mechaniczną, sondowania sondą lekką SD-10 (...), sondą ciężką DPSH 
oraz sondą CPTu. Brałam udział w badaniach nośności podłoża przy pomocy płyty VSS oraz w 
pomiarach ugięć sprężystych nawierzchni drogowych belką Benkelmana. W siedzibie firmy 
mogłam nauczyć się samodzielnego wykonywania planów sytuacyjnych przy pomocy programów 
graficznych Photoshop, CorelDraw oraz AutoCAD. 
Justyna Weber

Podczas realizowanego stażu w firmie INGEO Sp. z o. o. w 
Gdańsku miałam okazję poznać moją przyszłą pracę z każdej 
strony. Pracowałam w laboratorium drogowym na trasie 
drogi ekspresowej S7. Moim zadaniem było wykonywanie 
badań laboratoryjnych takich jak: analiza sitowa, płukanie 
gruntu, badanie w aparacie proctora, określanie wskaźnika 
piaskowego oraz wyznaczanie wodoprzepuszczalności (…), w 
biurze przy wykonywaniu projektów geologicznych 
poszerzałam swoje umiejętności w programach takich jak 
Res2DInv, Profilgeo, CPT-Pro oraz AutoCad.
Aleksandra Kaczmarek

Do moich obowiązków należało wykonywanie badań polowych, laboratoryjnych oraz biurowych. 
(...) analizowanie sporządzonych raportów, wprowadzenie danych do programów 
komputerowych, a następnie sporządzenie w programie In-Form końcowych raportów (...)
Bartosz Cukiert

Moim zadaniem bylo m.in. tworzenie projektów 
technologicznych oraz wykonawczych wzmocnienia 
podłoża pod różne inwestycje budowlane, obliczanie 
nośności kolumn betonowych oraz tworzenie planów ich 
rozmieszczenia. Dzięki temu mam możliwość poznawać i 
pracować w różnych programach geotechnicznych takich 
jak GEO5 PAL czy GEO5 PAL CPT oraz rozwijać swoje 
umiejętności w programie AutoCad.
Justyna Suchanecka

Staż dzielił się na dwie zasadnicze części - pracę biurową i pracę 
terenową. Podczas pracy biurowej zajmowałem się m.in. 
wykonywaniem przekrojów hydrogeologicznych w formie papierowej i 
elektronicznej, oraz krótkimi charakterystykami poszczególnych 
GZWP-ów oraz sąsiadujących zlewni. Druga część stażu polegała 
głównie na kartowaniu hydrogeologicznym okolic Damasławka, Żnina, 
Barcina, Łabiszyna oraz Inowrocławia. Zajmowałem się rozpoznaniem 
środowiskowym i weryfikacją otworów, pomiarami zwierciadeł wód 
podziemnych oraz poborem próbek do badań hydrochemicznych. 
Marcin Knopkiewicz

 (...)relacja jednego z naszych wyjazdów/rejsów badawczych, realizowanych w trakcie stażu w instytucie Senckenberg am 
Meer w Wilhelmshaven. W ramach projektu WASA (The Wadden Sea Archive), realizowanego obecnie w departamencie 
Sedymentologii Morskiej (Marine Sedimentology Department) instytutu Senckenberg am Meer, wypłynęliśmy na pokładzie 
RV Senckenberg wykonać pobór rdzeni w pobliżu Norderney, jednej z niemieckich Wysp Fryzyjskich. Podczas transferu do 
miejsca badań, w 14 punktach monitoringowych rozlokowanych wzdłuż ujścia zatoki Jade do Morza Północnego, w ramach 
programu monitoringowego, wykonaliśmy pomiar parametrów fizykochemicznych (temperatura, przewodność elektryczna 
→ zasolenie, ciśnienie → głebokość) w profilach głębokościowych z użyciem urządzenia pomiarowego CTD (conductivity, 
temperature, depth). W porcie na wyspie Norderney musieliśmy załadować na pokład RV Senckenberg, urządzenie do 
poboru rdzeni na dnie morza, tzw. Vibrocorer. Naszym zadaniem był pobór rdzeni z osadami o długości 5 m, w punktach 
zlokalizowanych w rejonie kanału pływowego na południowy-zachód od wyspy oraz w strefie przybrzeżnej na północy od 
Norderney. Podczas rdzeniowania wykonywaliśmy prace na pokładzie. Przygotowywaliśmy (montaż linera i core catcher'a) i 
montowaliśmy na Vibrocorerze rurę do poboru rdzeni, nadzorowaliśmy pobór rdzeni, a także wyciągaliśmy liner z osadem i 
cięliśmy go na 1 m, dokładnie opisane, odcinki. Kampania zakończyła się poborem 8 rdzeni. Po powrocie rdzenie zostały 
zawiezione do magazynu uniwersytetu w Bremie i tam zostaną otworzone i opisane.
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