Regulamin Stażu Studenckiego

1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Staże przeznaczone są dla studentów kierunków ścisłych danej uczelni
1.2. Staże odbywane przez studentów są płatne.
1.3. Pod nazwą „stażysta” rozumie się studenta, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacyjny
na staż.
1.4. Pod nazwą „organizacji” rozumie się firmę Sopra Steria Polska, która jest organizatorem
stażu.
1.5. Staże odbywają się w organizacji.
1.6. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu jest zgodność profilu kształcenia studenta
z problematyką zgłoszoną przez organizację.
1.7. Staż trwa 3 miesiące. Program stażu przewiduje realizację 160 godzin roboczych
miesięcznie w trybie ciągłym.
1.8. W programie stażowym student może uczestniczyć więcej niż jeden raz w toku swojej
edukacji, ale nie więcej niż jeden raz w danym roku akademickim.
1.9. Organizacja nie gwarantuje udziału w stażu wszystkim zainteresowanym studentom
oraz nie ponosi kosztów związanych z dojazdami i zakwaterowaniem studenta biorącego udział
w stażu.
1.10. Realizacja stażu możliwa jest w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 września 2015 roku.
Organizacja zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia czasu trwania poszczególnych staży.
1.11. Staż realizowany przez studenta może zostać zaliczony jako praktyka zawodowa.

2. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STAŻE STUDENCKIE
2.1. O staże ubiegać się mogą studenci kierunków ścisłych.
2.2. Podstawową formą komunikowania się stron w procesie rekrutacji oraz realizacji stażów
jest poczta elektroniczna. Osoba biorąca udział w programie stażowym musi posiadać adres
e-mailowy oraz regularnie odczytywać kierowaną do niej przez organizację pocztę

elektroniczną, a także niezwłocznie informować organizację o każdorazowej zmianie swego
adresu e-mail.
2.3.Osoby

zainteresowane

odbyciem

stażu

przesyłają

swoje

CV

na

adres

rekrutacja@soprasteria.com
–
W ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania CV na podany adres e-mail zostanie wysłane
Potwierdzenie otrzymania aplikacji. Kandydat powinien zgłosić fakt braku otrzymania
potwierdzenia na adres rekrutacja@soprasteria.com lub daria.obrycka@soprasteria.com
najszybciej jak to jest możliwe, nie później jednak niż 3 dni od przesłania swojego zgłoszenia.
Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres e-mail lub ewentualną
awarię sieci teleinformatycznej.

3. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
3.1 Procedura wyboru kandydatów:
3.1.1. O zakwalifikowaniu na staż decyduje rekruter oraz manager projektu.
3.1.2. Kandydat na staż, po otrzymaniu drogą telefoniczną informacji o pozytywnym
zakończeniu

procesu

rekrutacyjnego

obowiązany

jest,

w

terminie

wyznaczonym

przez rekrutera, uzupełnić dokumentację stażową obejmującą:
a) kserokopię dowodu osobistego oraz wypełniony formularz danych osobowych,
b) kserokopię ważnej legitymacji studenckiej oraz jej oryginał do wglądu,
3.1.3 Organizacja informuje kandydata o ostatecznym przyjęciu na staż telefonicznie w ciągu
14 dni roboczych od momentu uzyskania przez kandydata na staż wstępnej informacji
o zakwalifikowaniu. W wyjątkowych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
może ulec wydłużeniu, o czym kandydat zostanie odrębnie poinformowany.
3.1.4 Z kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia stażu, a spełnili wymogi
przewidziane niniejszym Regulaminem, zostanie utworzona lista rezerwowa.
W przypadku gdy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej na daną edycję stażu pozostaną
nadal nie obsadzone miejsca, rekruter przyzna je kandydatom z listy rezerwowej, którzy uzyskali
kolejno najwyżej punktowane miejsca rankingowe.

3.2 W celu zapewnienia równego dostępu wszystkim studentom do odbywania stażu
przyjmuje się następujący podział miejsc stażowych:
Projekt

Wymagane umiejętności

Samba

Podstawowa

Liczba miejsc stażowych

znajomość 1

jednego z:
Windows/Unix/VMWare;
Znajomość języka angielskiego
w stopniu komunikatywnym;
Znajomość j. francuskiego
w stopniu komunikatywnym
będzie atutem.
AM

Podstawowa znajomość

1

języka programowania Java;
Podstawowa znajomosć
języka zapytań SQL;
Znajomość j. angielskiego
w stopniu komunikatywnym.
MIS

Średniozaawansowana
znajomość systemów
operacyjnych z rodziny
Windows;
Podstawowa znajomość
systemów operacyjnych z
rodziny Linux;
Podstawowa znajomosć
infrastruktury sieciowej;
Znajomość j. angielskiego
w stopniu komunikatywnym.
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