
KIERUNEK	PRACA	
projekty	stażowe	dla	studentów	kierunku	Gospodarka	Przestrzenna	UAM

KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku
Gospodarka Przestrzenna UAM nr POWR.03.01.00-00-S173/17

Czas trwania: 01.11.2017-31.10.2019 Wartość projektu: 2 086 392,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 758 411,18 zł

Zespół zarządzający
Kierownik Projektu: prof. UAM dr hab. Paweł Churski
Koordynator ds. staży: dr Emilia Bogacka
Koordynator ds. administracyjnych:mgr inż. MonikaWieczorek
Specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczeń: Lucyna Antczak

KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku
praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM nr POWR.03.01.00-00-S164/15

Czas trwania: 01.05.2016-31.12.2017 Wartość projektu: 938 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 790 967,80 zł

Zespół zarządzający
Kierownik Projektu: prof. UAM dr hab. Paweł Churski
Koordynator ds. staży: dr Emilia Bogacka
Specjalista ds. rozliczeń: Lucyna Antczak

II	Dzień	Jakości	Kształcenia	UAM	„Uniwersytet	dobrych	praktyk.	Przez	współpracę	i	projekty	do	lepszego	kształcenia”
Collegium	HistoricumNovum,	6.12.2017

Emilia	Bogacka,	ebogacka@amu.edu.pl
Instytut	Geografii	Społeczno-Ekonomicznej	i	Gospodarki	Przestrzennej

Projekty	współfinansowane	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój

Cel projektu: podniesienie kompetencji 70 studentów studiujących stacjonarnie na semestrach V i VI w latach
akademickich 2015/2016 i 2016/2017 z kierunku studiów inżynierskich Gospodarka Przestrzenna w zakresie
planowania strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa

STAŻYŚCI

Cel projektu: podniesienie kompetencji 154 studentów, studiujących stacjonarnie na dwóch ostatnich
semestrach studiów licencjackich i magisterskich oraz na semestrach V i VI studiów inżynierskich w latach
akademickich 2017/2018 i 2018/2019, kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie planowania
strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

STAŻYŚCI

Zadanie	1:	
Staże	praktyczne	z	zakresu	
planowania	strategicznego											
i	przestrzennego	na	poziomie	
lokalnym

I	EDYCJA	– 20	osób
Koczorowski	Kancelaria	Urbanistyczna	(5	osób)	
Stowarzyszenie	Metropolia	Poznań	(2	osoby)	 																		
Urząd	Gminy	Baruchowo	(1	osoba)	
Urząd	Gminy	Bobrowniki	 (1	osoba)
Urząd	Gminy	w	Będzinie	(1	osoba)
Urząd	Miasta	Poznania	(6	osób)
Urząd	Miejski	w	Barlinku	(1	osoba)
Urząd	Miejski	w	Koninie	(2	osoby)
Urząd	Miejski	w	Pakości	(1	osoba)

II	EDYCJA	– 21	osób
Grupa	Doradcza	Atrium	(1	osoba)
Koczorowski	Kancelaria	Urbanistyczna	(6	osób)
Lider	Projekt	Sp.	z	o.o.	(2	osoby)
Powiatowy	Ośrodek	Dokumentacji	Geodezyjnej	 					
i	Kartograficznej	w	Koninie	(1	osoba)
RDH	Architekci	Urbaniści	(1	osoba)
Stowarzyszenie	Metropolia	Poznań	(2	osoby)	
Urząd	Miasta	Włocławek	(1	osoba)
Urząd	Miasta	i	Gminy	Szamotuły	(1	osoba)
Urząd	Statystyczny	w	Poznaniu	(6	osób)

Zadanie	2:	
Staże	praktyczne	z	zakresu	
planowania	strategicznego										
i	przestrzennego	na	poziomie	
regionalnym

Zadanie	1:	
Staże	praktyczne	z	zakresu	
planowania	strategicznego														
i	przestrzennego	na	poziomie	
lokalnym

Zadanie	2:	
Staże	praktyczne	z	zakresu	
planowania	strategicznego														
i	przestrzennego	na	poziomie	
regionalnym

I	EDYCJA	– 10	osób
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Systemy rotacyjny:
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
(12 dni)
Departament Infrastruktury (12 dni)
Departament Polityki Regionalnej (12 dni)
Departament Środowiska (12 dni)
Departament Wdrażania ProgramuRegionalnego (12
dni)

II	EDYCJA	– 10	osób
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
System rotacyjny:
Departament Infrastruktury (15 dni)
Departament Polityki Regionalnej (31 dni)
Departament Środowiska (16 dni)

Zadanie	3:	Staże	praktyczne								
z	zakresu	planowania	
strategicznego	i	przestrzennego	
– wymiar	europejski	

I	EDYCJA	– 5	osób
Biuro Informacyjne Województwa
Wielkopolskiego w Brukseli (2 osoby)
Biuro Regionalne Województwa
Zachodniopomorskiego w Brukseli (1 osoba)
IMSG Lapinski (1 osoba)
Polska Akademia Nauk - Biuro Promocji Nauki
PolSCA w Brukseli (1 osoba)

II	EDYCJA	– 4	osoby
Biuro Informacyjne Województwa
Wielkopolskiego w Brukseli (1 osoba)
Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego
w Brukseli (1 osoba)
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-
Mazurskiegow Brukseli (1 osoba)
Polska Akademia Nauk - Biuro Promocji Nauki
PolSCA w Brukseli (1 osoba)

I	EDYCJA	– 49	osób,	II	EDYCJA	– 55	osób

Np.	Armageddon Biuro	Projektowe,	Koczorowski	Kancelaria	Urbanistyczna,	Kompass Consulting,	

Stowarzyszenie	Metropolia	Poznań,	Urząd	Statystyczny	w	Poznaniu	(oddziały	w	Kaliszu,	Koninie,	

Kościanie,	Pile),	samorządy	lokalne	w	miejscu	zamieszkania

I	EDYCJA	– 23	osoby,	II	EDYCJA	– 27	osób

Np.	Obserwatorium	Gospodarki	 i	Rynku	Pracy	Aglomeracji	Poznańskiej,	Urząd	Marszałkowski	

Województwa	Wielkopolskiego	w	Poznaniu,	Urząd	Statystyczny	w	Poznaniu	

zdobyli wiedzę na temat
funkcjonowania instytucji
administracji samorządowej i jej
struktur na poziomach: lokalnym,
regionalnym i europejskim

otrzymali spójne i komplementarne
z efektami kształcenia na kierunku
Gospodarka Przestrzenna
doświadczenie praktyczne z zakresu
planowania strategicznego
i przestrzennego dzięki zróżnicowaniu
doboru pracodawców

udoskonalili umiejętności
interpersonalne i samoorganizacyjne
oczekiwane przez pracodawców dzięki
założonej metodzie realizacji staży,
m.in.: pracy w zespołach
projektowych, realizacji różnorodnych
zadań i wsparciu opiekuna stażu

uzupełnią posiadaną wiedzę
teoretyczną o umiejętności
praktyczne i doświadczenie
w zawodzie, zgodne z efektami
kształcenia na kierunku Gospodarka
Przestrzenna na poziomie lokalnym
i regionalnym

zyskają wiedzę na temat
funkcjonowania: pracodawców
(zrozumieją ich misję, wizję, cele;
przyswoją procedury, standardy,
kulturę organizacyjną; poznają
środowisko pracy) i rynku pracy
(poznają specyfikę; nawiążą kontakty
z potencjalnymi pracodawcami)

Warunki dla stażystów:
- 3-miesięczny staż (168 godz./miesiąc)
- stypendiumstażowe2000 zł/miesiąc
- refundacja kosztów zakwaterowania (1 000 zł staże
krajowe i 2 500 zł staże europejskie) i dojazdu (250 zł staże
krajowe i 1 000 zł staże europejskie) dla 50% stażystów
- materiały zużywalne od Uczelni i Pracodawcy
- ubezpieczenieOC i NNW
- badania lekarskie

Warunki dla stażystów:
- 3-miesięczny staż (160 godz./miesiąc)
- stypendiumstażowe2960 zł/miesiąc
- refundacja kosztów zakwaterowania (800 zł) dla 50%
stażystów
- ubezpieczenieNNW
- badania lekarskie

Wymagania stawiane stażystom:
- 100% frekwencja
- prowadzenie dziennika stażowego
- sporządzenie raportuz ukończonego stażu
- wykonanie pre- i posttestów: z wiedzy o pracodawcy

oraz oceny kompetencji interpersonalnych
i samoorganizacyjnych (uzyskanie min. 30% przyrostu
wiedzy i umiejętności)

Wymagania stawiane stażystom:
- 100% frekwencja
- prowadzenie dziennika stażowego
- sporządzenie raportuz ukończonego stażu
- wykonanie pre- i posttestów: z wiedzy o pracodawcy

oraz oceny kompetencji interpersonalnych
i samoorganizacyjnych (uzyskanie min. 30% przyrostu
wiedzy i umiejętności)

www.kierunekpraca.home.amu.edu.pl www.kierunekpraca-II.home.amu.edu.pl

1.
Poznanie podstaw organizacyjnych, kompetencji
na poszczególnych stanowiskach pracy oraz obowiązujących
zasad obiegu dokumentów

2. Poznanie zakresu działalności Pracodawcy, segmentacji
klientów, struktury partneróworaz otoczeniazewnętrznego

3.

Identyfikacja miejsca planowania przestrzennego
w procesie zintegrowanego procesu programowania
procesów rozwojowych – relacja z założeniami strategiczno-
programowymi, system obowiązujących na różnych
poziomach dokumentów planowania strategicznego
i przestrzennegowpraktyce planistycznej

4. Udział w opracowaniu formalnej dokumentacji
dla procedury sporządzania planówmiejscowych

5. Inwentaryzacje urbanistycznewskazanych obszarów
6. Sporządzanie koncepcji urbanistycznych

7. Przygotowanie załączników graficznych do planów
miejscowych

8. Udziałw opracowywaniuuchwał planówmiejscowych

9. Sporządzanie załączników graficznych do projektów decyzji
o warunkach zabudowy

10. Udział w sporządzaniu części tekstowej decyzji o warunkach
zabudowy

1. Zna podstawyorganizacyjne, strukturę kompetencji oraz zasadyobiegu dokumentówobowiązujące u Pracodawcy
2. Zna zakres działalności Pracodawcy

3. Prawidłowo identyfikuje miejsce planowania przestrzennego w procesie zintegrowanego programowania procesów
rozwojowych

4. Zna system obowiązujących na różnych poziomach dokumentów planowania strategicznego i przestrzennego
oraz potrafi wykorzystać je w praktyce planowaniaprzestrzennego

5. Potrafi dokonać segmentacji klientów Pracodawcy dobierając właściwie sposoby komunikacji oraz przygotowując
portfolio oferty rynkowej

6. Potrafi opracować formalną dokumentację dla sporządzania planumiejscowego
7. Potrafi przeprowadzić inwentaryzację urbanistycznąwskazanego obszaru
8. Posiada umiejętność sporządzania, pod nadzoremprzełożonego, podstawowych koncepcji urbanistycznych

9. Potrafi samodzielnie przygotować załączniki graficzne do planów miejscowych oraz do decyzji o warunkach
zabudowy

10. Posiada umiejętność uczestniczenia w pracy zespołów przygotowujących projekty uchwał planów miejscowych
oraz części tekstowej decyzji o warunkach zabudowy

11. Posiada kompetencje do samodzielnegowykonywaniapowierzonych zadań służbowych
12. Posiada kompetencje do pracy zespołowej i pełnienia różnych ról w zespole projektowym

13. Posiada kompetencje w zakresie krytycznej oceny własnych koncepcji oraz krytycznej, konstruktywnej oceny
propozycji autorskich koncepcji innych członkówzespołu projektowego

14. Posiada kompetencje w zakresie publicznej prezentacji przygotowanych koncepcji oraz udziału w dyskusji zarówno
na etapie prac roboczych, jak i końcowej prezentacji projektuprzed klientem

15. Posiada kompetencjew zakresie obsługi klientówzgodnie ze specyfiką segmentu do którego należą

Przykładowy	zakres	zadań	do	wykonania	przez	stażystę Wiedza,	umiejętności	i	kompetencje,	które	może	nabyć	stażysta	podczas	wykonywania	zadań

Jakość kształceniaw projekcie stażowym

Program stażu jest przygotowany
indywidualnie dla każdego stażysty przez
opiekuna stażu przy współpracy
z przedstawicielami uczelni. Zawiera zakres
zadań do wykonania przez stażystę oraz
wyszczególnia wiedzę, umiejętności
i kompetencje, które może nabyć stażysta
podczas wykonywania zadań.

Wykonanie programu stażu jest weryfikowane
w comiesięcznych dziennikach stażu oraz
w raporcie z ukończenia stażu.

rozwiną kompetencje organizacyjne
(prawidłowe określenie priorytetów,
skuteczne planowanie)
i interpersonalne (precyzyjne
przekazywanie informacji, aktywne
słuchanie) oczekiwane przez
pracodawców


