Projekt „Studiujesz - Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy”
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-S210/15
Okres realizacji projektu: 1.05.2016 r. – 31.12.2017r.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 studentów stanowiących 33% ich liczby 2
ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach o profilu praktycznymi tj.
dietetyka, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi poprzez realizację wysokiej jakości krajowych i zagranicznych programów
stażowych.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zakłada realizację 106 staży krajowych oraz 14 zagranicznych (min. 11%
uczestników projekty) (minimum 33% osób z danego kierunku) w wymiarze 168 h/mc przez 3 miesiące
/ staż. Czas realizacji projektu to 22 miesiące - 01.05.16 - 31.12.2017 r. Projekt przewiduje realizację
staży wyłącznie na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu o profilu praktycznym tj. dietetyka, zdrowie
publiczne i ratownictwo medyczne. Staże mają charakter nieobligatoryjny i nie wynikają z toku
studiów. Uniwersytet Medyczny w Łodzi skorzysta ze ścieżki wsparcia wg. analizy potrzeb,
zainteresowań i trendów branży. Zakres stażu będzie związany bezpośrednio z kierunkowymi efektami
kształcenia i zakłada realizację zadań praktycznych. Programy staży uwzględnią Zal. Rady UE z dn.
10.03.2014 w sprawie ram jakości staży 2014/C88/01 oraz wytyczne Polskich Ram Jakości Staży i
Praktyk. Wydział Nauk o Zdrowiu posiada minimalnie 12 miesięczną sformalizowaną współpracę z
pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia m.in. z Wojewódzkim Szpitalem im. M.
Kopernika w Łodzi, Wojewódzką Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi i Instytutem Medycyny
Pracy w Łodzi.
Projekt zakłada:
• nawiązanie i formalizowanie współpracy z firmami, konsultacje dotyczące programów staży,
tworzenie programów staży w oparciu o kierunkowe efekty kształcenia,
• rekrutację uczestników do projektu,
• przeprowadzenie wstępnego bilansu kompetencji uczestników.
• rekrutację uczestników na staż zgodnie z profilem kandydata i oczekiwaniami pracodawcy,
• realizację staży krajowych i zagranicznych.
• końcową diagnozę kompetencji uczestników.
Bilans wstępny i końcowy ma monitorować wzrost kompetencji praktycznych uczestników
realizujących staże zawodowe. Realizacja staży we współpracy z pracodawcami ma rozwinąć
długofalową strategię Wydziału w zakresie wzrostu konkurencyjności studentów na rynku pracy.

