
„Technologia Drewna 

- inżynierskie dualne studia praktyczne na WTD 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”



Projekt

„Technologia Drewna - inżynierskie dualne studia praktyczne          
na WTD na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2023 r.



 studia siedmiosemestralne

12 wizyt studyjnych u pracodawców w ramach programu studiów 
uczelni

4 x 3-miesięczny staż zawodowy (płatny dla studenta/studentki)

3-miesięczna praktyka zawodowa (nieodpłatna) realizowana w 
układzie 3 x 1 miesiąc

opiekun merytoryczny – praca inżynierska



 zaplanowane jako jednodniowe* (*do
ewentualnej zmiany)

 dwa wyjazdy na grupę (17 osób) w semestrach
nieparzystych: 1, 3, 5

 pracodawca udostępnia zakład i wspiera
wykładowcę z UPP

 UPP zapewnia transport, wyżywienie i udział
opiekuna merytorycznego z Wydziału

 w przypadku chęci zorganizowania wyjazdu
dłuższego, możliwość sfinansowania noclegu
student/k/om

12 wyjazdów do 

pracodawców

wyjazdy całodzienne 

(średnio 400 km)

opiekun 

merytoryczny z UPP



semestry parzyste – staże zawodowe
 drugi

 czwarty

 szósty

w każdym semestrze 3 miesiące stażu zawodowego po 385 h

siódmy semestr – staż dyplomowy
3 miesiące – 510 h

wynagrodzenie stażowe

zakwaterowanie

zwroty kosztów dojazdu

ubezpieczenie NNW

4 staże zawodowe w 

ramach programu 

kształcenia

układ godzin do 

uzgodnienia z 

pracodawcą

opiekun stażu u 

pracodawcy



wynagrodzenie stażowe: między 13,5 zł/h a 15 zł/h 
(coroczny wzrost stawki o 0,50 zł)

zakwaterowanie (w miarę potrzeb)

zwroty kosztów dojazdu (auto / komunikacja)

wynagrodzenie opiekuna stażu (1 zł/h)

(maksymalnie 500 zł/168 h stażu 3 osób)

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

badania lekarskie, jeśli niezbędne na danym stanowisku

materiały zużywalne

4 staże zawodowe w 

ramach programu 

kształcenia

układ godzin do 

uzgodnienia z 

pracodawcą

opiekun stażu u 

pracodawcy



semestry parzyste:

 drugi

 czwarty

 szósty

w każdym ww. semestrze 1 miesiąc praktyki zawodowej 

Uwzględnienie praktyki zawodowej w programie studiów
wynika z rozporządzenia Ministra o kierunkach
praktycznych.

Praktyka zawodowa, jako obowiązek wynikający z
prawodawstwa, nie może zostać sfinansowana ze
środków projektu.

3 praktyki 

zawodowe w 

ramach programu 

kształcenia

układ godzin do 

uzgodnienia z 

pracodawcą

nieodpłatne dla 

studenta/tki



Zakłada się, że 70% prac dyplomowych powstanie przy
współpracy (tzw. kopromotorstwie) z przedstawicielem
otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zaplanowano pomoc opiekuna podczas realizacji pracy
dyplomowej

Opiekun będzie również członkiem komisji w trakcie
egzaminu dyplomowego.

 opiekun z otoczenia społeczno-gospodarczego poświęca
swój dzień pracy, aby udzielić wsparcia dyplomantowi,
co jest bezpośrednim przejawem współpracy sektora
biznesu i nauki

Wypłacona w formie umowy zlecenia za udział w 3
spotkaniach (3 dni x 500 zł = 1500 zł/student).

70% prac 

dyplomowych

1500 zł/osoba 

(umowa zlecenie)


