
„Od teorii do praktyki z Wydziałem Biologii UAM:  
staże zawodowe dla SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ w środowisku pozaszkolnym” 

Miejsca stażowe 

                                                              WYDZIAŁ BIOLOGII 

Cel główny projektu: wyposażenie 32 studentów kierunku biologia na Wydziale Biologii UAM 
- III r. studiów I stopnia specjalności nauczanie przyrody, 
- II r. studiów II stopnia specjalności nauczanie biologii,  
w kompetencje dostosowane do rynku pracy, poprzez udział studentów w 1- i 2-miesięcznych stażach zawodowych, realizowanych w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2016 i 2017 r.  
Staże realizowane były poza obszarem szkolnictwa, tak aby zdobywane przez studentów doświadczenia poszerzały ich zakres możliwości 
wchodzenia na rynek pracy. 

Rezultaty projektu:  
- staże zrealizowało 38 studentów Wydziału Biologii UAM ze specjalności nauczycielskich, 
- studenci rozwinęli swoje kompetencje społeczne (100 % pozytywnych wskazań w ankietach rozwoju kompetencji), 
- stażyści zdobyli wiele doświadczeń na stanowiskach pracy zgodnych z ich wykształceniem (zgodnie z opiniami opiekunów staży  

po stronie pracodawcy oraz opiniami przedstawianymi przez każdego ze stażystów), 
- nawiązanie współpracy Wydziału z Pracodawcami (w bieżącym roku akademickim studenci II roku nauczania przyrody będą realizowali 

po 75 godz. praktyk zawodowych w placówkach spośród biorących udział w Projekcie). 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 (POWER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  
Kwota dofinansowania: 256 tys. zł. 

Rezultaty projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorzy zdjęć: Mirosława Jaszczak, Justyna Kieruj, Natalia Kordiak,  

Anastazja Skłodowska, Szymon Stefaniak, Michał Śliwiński, Patrycja Talarska. 

„Dzięki powierzonym mi 
obowiązkom w trakcie stażu, 
lepiej radzę sobie ze stresującymi 
sytuacjami.” 

„Zyskałam nowe umiejętności  
w zakresie prowadzenia zajęć 
terenowych.” 

„Pozyskałam wiedzę dotyczącą 
zasad pracy dziennikarskiej.” „Poznałam wiele narzędzi 

informatycznych, które będę 
mogła wykorzystać w przyszłości.” 

„Dzięki projektowi nauczyłem się 
działać z dokładnością, pod 
presją czasu.”  

„Poprzez realizację stażu 
zyskałam większą pewność 
siebie, wiarę w swoją 
kreatywność  i pomysłowość.” 

„Zwiększyłam moje umiejętności 
organizacyjne, pracy z zespole 
oraz w tworzeniu materiałów 
dydaktycznych.” 

„Nauczyłem się lepiej zarządzać 
czasem, potrafię też przewidzieć 
więcej sytuacji,  gdy mam pod 
opieką grupę.” 

„Dowiedziałam się bardzo wiele  
o nowoczesnych technologiach, 
które można wykorzystać  
w edukacji.” 

Renata Dudziak – Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody, 

Dorota Obiegała - Zespół ds. Projektów Krajowych i Międzynarodowych 


