
oGŁoszENlE

Akademia Górniczo |-|utnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Auraca się do
przedsiębiorstw z terenu całego kraju z zaproszeniem do współpracy w zakresie organizacji
wizyt studyjnych dla studentów, których celem jest praktyczne poznanie przedsiębiorstwa

Przedmiotem podjęcia wspołpracy jest mozliwośó organizacji wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach
dla studentow 3 Wydziałów (13 kierunków)AGH w Krakowie:

. wydział zaządzania - kierunki. zarządzanie, lnformatyka i Ekonometria, zaządzanie i

lnżynieria Produkcji \

o Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - kierunki: Ekologiczne Żrodła Energii,
Geofizyka, Gornictwo i Geologia, lnformatyka Stosowana, lnzynieria Środowiska, Ochrona
Środowiska, Turystyka i Rekreacja

. Wydział Metali Nieżelaznych - kierunki: lnzynieria Materiałowa, Metalurgia, Zarządzanie i

lnzynieria Produkcji.

Wizyty studyjne są częścią realizaĄi projektu pt. ,,lnterdyscyplinarny wymiar kompetencji w
Krajowych lnteligentnych Specjalizacjach", współfinansowanego z Unii Europejskie w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POWR.03.01,00-00-K106/16), Pro1ekt realizowany
jest od 1.01.2018 r. do 31 ,12.2020 r.

Gelwizvt studvinvch

Wizyty u przedsiębiorców zaplanowane zostały w wymiarze 2 następujących po sobie dni (dla
90 grup po 5 osób) w okresie realizacji pĄektu - w dni robocze w godzinach pracy jednostki. Wizyty
studyjne zorganizowane zostaną u pracodawców z branż związanych ze wskazanymi kierunkami
kształcenia.

Zgodnie z założeniem merytorycznym wizyt studyjnych, studenci będą mieli mozliwośc poznania
zasad funkcjonowania przedsiębiorstw a także nabycia praktycznego doświadczenia. Dla studentów to
znakomita szansa na poznanie zeczywistych warunków pracy na określonych stanowiskach, dobrych
i słabych stron zawodu oraz realiów rynku pracy. Daje to mozliwość sprawdzenia, czy dana ścieżka
zawodowa jest tą, którą chcą obraó na dalszym etapie kariery a dla przedsiębiorców jest szansą na
sprawdzenie umiejętności potencjalnych pracowników. W ten sposób uzyskujecie Państwo mozliwość
wpływu na właściwe kształcenie studentow iWaszych potencjalnych pracownikow.

zasadv orqanizaciiwizvtv i iei ramowv proqram
Ramowy program wizyty studyjnej obejmuje w szczególności spotkanie z kadrą kierowniczą

firmy na temat oczekiwań pracodawców co do poządanych kompetencji przyszłych pracowników,
informacji na jakie kompetencje będą zwracać uwagę podczas rekrutacji, jakie są podst, wymagania
pracodawców, zapoznanie się z kulturą organizacji.
Pozostały czas wizyt stanowić będzie żw. ,,trening przystanowiskowy" z pracownikami firmy:
instruktaz praktyków na danym stanowisku, zapoznanie się z technologiami na danym stanowisku/w
firmie, realizowanym procesami produkcyjnymi |ub usługowymi, poznanie zalezności wynikających z
zajmowanego stanowiska, poznan ie codzien nego fun kcjonowan ia firm.

W związku z celem wizyt studyjnych dotyczących poznania funkcjonowania przedsiębiorstwa
w praktyce, branże w jakich działĄą przedsiębiorstwa powinny byc zbieżne z kierunkami kształcenia
studentow i stanowić środowisko potencjalnych pracodawcow. Ponizej podano wydziały i kierunki
objęte projektem,

WYDzlAŁ zARzĄDzANlA

Kierunek: lNFORMATYKA l EKONOMETRIA
Miejsca wizyt studyjnych:. firmy informatyczne,. przedsiębiorstwa wdrożeniowe,. banki, urzędy i inne instytucje,. firmy doradcze.



Kierunek: ZARZĄDZANlE
Miejsca wizyt studyjnych:. przedsiębiorstwa wysokich technologii,. przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe,. banki, urzędy i inne instytucje,. handel, usługi biznesowe, turystyka.

Kierunek: ZARZĄDZANlE l lNZYNlER|A PRODUKCJ|
Miejsca wizyt studyjnych:. przedsiębiorstwa wysokich technologii,. przedsiębiorstwa przemysłowe,
. jednostki badawczo-rozwojowe,. centra innowacji.

vVYDzlAŁ GEoLoGl, GEoFlzYKt l ocHRoNY ŚRoDoWlsKA

Kierunek: EKoLoGlcZNE ZRÓDŁA ENERGII
Miejsca wizyt studyjnych. pfzedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacjąurządzeń OZE,. zakłady związane z pozyskiwaniem, przeŃvarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośnikow

energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,. biura projektowe, laboratoria badawcze ijednostki naukowe,. jednostkiadministracjirządowejisamorządowej,
. przedsiębiorstwa działające w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektow,

tech nologii i urządzeń,

Kierunek: GEOFlZYKA
Miejsca wizyt studyjnych. firmy geofizyczne, gornicze i geologiczne, zĄmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu

ziemnego, ropy naftowej, siarki, miedzi, węgla i innych surowców, np. Polskie Gornictwo
Naftowe i Gazownictwo, TOTAL Polska, Grupa Lotos, PKN Orlen, Geopańner, Shell Polska,
Geofizyka Toruń, aIakże Chevron, SaudiAramco, Schlumberger, CGG, BG Group,. jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. lnstytut Geofizyki PAN w Warszawie,
lnstytut Nafty i Gazu - PlB w Krakowie, lnstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN Krakow, Państwowy lnstytut Geologiczny - Państwowy lnstytut Badawczy w Warszawie,. laboratoria i obserwatoria geofizyczne,. inne instytucje, szkoły wyzsze wymagające wyzszego wykształcenia technicznego.

Kierunek: GÓRNlcTwo l GEoLoGlA
Miejsca wizyt studyjnych. podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze,
. biura projektowe geologiczno-inzynierskie,
. przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego,
. zarządy gospodarki wodnej,. geologiczne koncerny poszukiwawcze,
. geologiczno-górnicze koncerny wydobywcze,. zakłady przerobki iwzbogacania kopalin,. laboratoria badawcze ijednostki naukowe,. jednostkiadministracjirządowejisamorządowej,
. instytucje finansujące działalność geologiczną, gorniczą i ochronę środowiska związaną z

eksploatacją kopalin.

Kierunek: lNFORMATYKA STOSOWANA
Miejsca wizyt studyjnych, przedsiębiorstwa o informatycznym profilu działalności, nastawione na eksperckie

wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktow informatycznych, w tym:
laboratoria projektowania iwytwarzania oprogramowania, badań i rozwoju nowych technologii,
ad m i n i strowa n i a syste m am| zarządza n i a bez p i ecze ń stwe m,

. pżedsiębiorstwa, o nieinformatycznym profilu działalności, ktore wykorzystują technologie
informatyczne w tym: utrzymywanie systemow, administracja baz danych, sieci



komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem itd. (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe,
administracja państwowa, oświata, opieka zdrowotna).

Kierunek: l NZYNl ER|A Śnooowlsxn
Miejsca wizyt studyjnych. przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się geotechniką, hydrogeologią, gospodarką

od pada m i, remed iacją terenów zdeg radowa nych,. pfzedsiębiorstwa, firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją
urządzen oraz i nsta lacj i od nawial nych źródeł en erg i i,. biura projektowe, laboratoria badawcze ijednostki naukowe,. jednostki administracji samorządowej,. pfzedsiębiorstwa działĄące w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i inzynierii
środowisk.

Kierunek: OCH RONA SRODOWISKA
Miejsca wizyt studyjnych. w urzędach i placowkach ochrony środowiska administracji rządowej i samorządowej,. w przedsiębiorstwach - w działach związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami

orazzasadami BHP,. instytutach naukowych i badawczych w kĘu iw Europie,. instytutach ekspeńyz sądowych,. firmach konsultingowych i prowadzących audyty środowiskowe,. instytucjach monitorujących stan środowiska,. absolwenci mogą pracowac jako niezależni konsultanci w zakresie ochrony i zarządzania
środowiskiem,. laboratoriachanalitycznych,środowiskowychiprzemysłowych,. absolwenci Ochrony Srodowiska mogą takze pracowaó w branzy turystycznej, w parkach
narodowych, krĄobrazowych i geoparkach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i

telewizji.

Kierunek: TURYSTYKA l REKREACJA
Miejsca wizyt studyjnych
Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą pracować na róznych stanowiskach w:. jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały

turystyki, promocji, ochrony środowiska),. gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki,. biurach podróży,
. pżedstawicielstwach firm krajowych i zagranicznych związanych z turystyką,. własnych firmach turystycznych,. szkolnictwie wszystkich szczebli,. instytucjach naukowych i resońowych,. parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach,
. ośrodkach wczasowych, spońowo-rekreacyjnych, hotelach, pensjonatach, agencjach

reklamowych, redakcjach gazet, radia iTV.

vVYDzlAŁ METALI NIEżELAZNYCH

Kierunek: lNZYNl ERIA MATER|AŁOWA
Miejsca wizyt studyjnych. pfzadsiębiorstwa zĄmujące się pĘektowaniem i produkcją materiałów, a także centra i

instytuty badawcze,. biura projektowe, Iaboratoria badawcze ijednostki naukowe,. jednostkiadministracjirządowejisamorządowej,
. niezależni konsultanci w zakresie projektowania materiałów konstrukcyjnych, technologii i

urządzeń.

Kierunek: METALURGlA
Miejsca wizyt studyjnych. przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie technologii metalurgicznych metali nieźelaznych,. przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem technologii piro i hydrometalurgicznych,



. zakłady odzysku i recyklingu metali niezelaznych odpadow poprodukcyjnych i

pokonsumpcyjnych,. zokłady utylizacji, przerobu izagospodarowania odpadów metalurgicznych i komunalnych,. pżedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem metalurgii ekstrakcyjnej, technologii przeróbki
plastycznej i odlewnictwa metali niezelaznych,. przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem urządzeń do odlewania metali niezelaznych,
pżedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie technologii przetwórczych, odlewniczych i obróbki
cieplej półwyrobów i wyrobow z metali niezelaznych,. przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie osprzętu nośnego i elektrycznego,. przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie wyrobów dla elektroenergetyki, przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej,. przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie przemysłu transpońowego (samochodowego,
lotn iczego, morskiego, kolejowego, tra mwajoweg o),. instytuty naukowe i branżowe w zakresie projektowania, badań, budowy know-how.

Kierunek: ZARZĄDZAN|E l lNZYNlER|A PRODUKCJl
Miejsca wizyt studyjnych. mikropzedsiębiorstwa w branży metali niezelaznych, inzynierii produkcji orazzarządzania,, pżedsiębiorstwa związane z zarządzaniem jakością, zarządzaniem strategicznym,

projektowaniem wdrażaniem i optymalizowaniem procesow techno|ogicznych bądź procesów
organizacyjnych.

Na potrzeby organizacji wizyt studyjnych, ktore odbywają się 50 km powyzej miejsca zamieszkania,
uczelnia zapewnia pokrycie kosztów wyzywienia studentów, kosztow noclegow, transportu oraz
ubezpieczenia NNW.

Umowa o współpracy

Realizacja wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach odbywać się będzie na podstawie porozumienia
(umowy o współpracy) podpisanego pomiędzy Uczelnią a jednostką, określającym wymagania obu
stron, co do aspektu merytorycznego przedsięwzięcia.
Porozumienie, obok określenia podstawowych zasad pzeprowadzenia wizyt studyjnych na terenie
tego podmiotu, określaó będzie równiez inne uwarunkowania wymagane odrębnymi przepisami, w tym
instruktaz BHP, dostęp do informacji poufnych oraz np. tajemnic przedsiębiorstwa, rozstrzyga równiez
kwestię opiekunów studentów ze strony pracodawcy (pracownik firmy), dokonania ich wyboru i formy
wynagradzania, W treści dokumentu znĄdą się równiez zapisy dotyczące wymagań, jakie
opiekunowie studentów, z ramienia podmiotu przyjmującego, powinni spełniać. Wymagania te są
wiążące w procesie rekrutacji tychze osób, Osoba wyznaczona pżez jednostkę do pełnienia funkcji
opiekuna stazystow, ma prawo do wynagrodzenia wynikającego z pełnionej funkcji, które wypłacane
będzie przez uczelnię.
Po tak przeprowadzonym naborze i podpisaniu porozumienia z przedsiębiorstwem, zostaną
podpisane umowy cywilnoprawne bezpośrednio ze wskazanymi przez przedsiębiorstwo osobami, z
uwzględnieniem przepisow prawa kĘowego orazwytycznych dla PO WER.

wvmagania dotvczace opiekunów studentów z ramienia pracodawcv:
- minimum 2-|etnie doświadczenie zawodowe w branzy dotyczącej tematykiwizyty,

W ramach zakresu obowiązków opiekuna stażystów, osoba wyznaczona będzie odpowiedzialna
przede wszystkim za opiekę nad pięcioosobową grupą studentów, a dodatkowo na potrzeby
weryfikacji spełnienia założeń uzyskania kompetencji praktycznych, przeprowadzi pre- i post testy,
weryfikujące nabywane kompetencje praktyczne oraz opracuje rapońy z wizyt studyjnych, będące
podsumowaniem uzyskanych kompetencji.
Opiekun stazystów ze strony pracodawcy stanowi personel projektu, zgodnie z definicją zawartą w
,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020",w
związkuzczym,.

1. Opiekun stazystów stanowiący jednocześnie personel projektu jest zobowiązany na etapie
podpisania umowy do przedstawienia oświadczenia związanego z jego zaangazowaniem
zawodowym, mówiącego iż:



a. jego obciązenie wynikające z zaangażowania w realizację zadan projektowych nie wyklucza
mozliwości prawidłowej iefektywnej realizaĄi wszystkich zadan powierzonych,

b. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych żrodeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza276 godzin miesięcznie,

c. wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone sporządzonym przez nią rachunkiem,
wskazującym wysokośó wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań, liczbę oraz ewidencję
godzin w danym miesiącu ka|endarzowym poświęconych na wykonanie zadan w projekcie,
oświadczenie personelu projektu,

d. warunki powyższe powinny byó spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia
danej osoby w tym projekcie.

2. Limit zaangazowania zawodowego, o którym mowa w ust. ,1 lit, b, dotyczy wszystkich form
zaangażowan ia zawodoweg o, w szcze gó l ności :

a. w przypadku stosunku pracy - uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika
związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu
nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

b. w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangazowania
- uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej
działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

Rozliczenie wynagrodzenia opiekuna stazystów zostanie sfinalizowane po dostarczeniu do uczelni
rachunku oraz wymaganych dokumentów, tj:

o podpisanych list obecności studentów podczas wizyty studyjnej
o pl€- oraz post testy
. rapoń z wizyty studyjnej
. oświadczenie personelu projektu
r karta czasu pracy.

Ww, wzory dokumentów zostaną Państwu dostarczone podczas podpisania stosownych umów.
Opiekun stazystów jest zobowiązany przedkładaó najpoźniej do ostatniego dnia kazdego miesiąca
kalendarzowego protokół potwierdzający wykonanie zadań w projekcie/projektach, wskazujący
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym
poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, w odniesieniu do okresu realizacji przedmiotu umowy
nażecz Zamawiającego.

Zachęcamy Państwa do podjęcia wspołpracy, a w przypadku złozenia takowej oferty, zwracamy się do
Państwa z uprzejmą prośbą o równoczesne określenie wysokości wynagrodzenia dla opiekunow
stazystow. Prosimy w informacji zwrotnej o podanie kwoty wynagrodzenia w wysokości brutto za pełną
usługę, tj. 2-dniowa opieka nad studentami 1 grupy (5 osob) w miejscu realizacji wizyty studyjnej,
Podana kwota powinna określaó wynagrodzenie dot. organizacji 1 wizyty studyjnej. Opiekun stazystów
w trakcie trwania umowy nie ma ograniczeń do ilości grup przyjmowanych pod opiekę, jednakze grupy
te nie mogą pokrywać się terminami dla jednego opiekuna.
Prosimy o składanie ofeń współpracy na wzorze, będącym załącznikiem do niniejszego
ogłoszenia.

Kraków, dn. 23.05,2018

Załącznik nr 1 - Oferta wspołpracy


