
 
 

 
Projekt „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.01.00-00-S060/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

Regulamin rekrutacji do Projektu „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla 
studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna  
na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”  

 

Rozdział 3 

Postępowanie rekrutacyjne 

 

§5 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

osób niepełnosprawnych. 

2. Rekrutacja dla kandydatów niepełnosprawnych odbędzie się drogą elektroniczną, która obejmuje 

przesłanie skanów wypełnionych dokumentów na adres mailowy Koordynatora ds. Staży. 

3. Rekrutacja dla pozostałych kandydatów odbędzie się w formie tradycyjnej, która obejmuje złożenie 

w Biurze Projektu dokumentów w białej papierowej teczce z gumką opisanej nazwą projektu, 

imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem studiów kandydata.   

4. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostaną powołane Komisje Rekrutacyjne 

(KR) składające się z: 

a. Kierownika Projektu – Prodziekana ds. Dydaktyki, Koordynatora ds. staży na Wydziale 

Farmaceutycznym dla kierunku Farmacja oraz 2 pracowników Wydziału Farmaceutycznego 

(kierunek: Farmacja) 

b. Kierownika Projektu – Prodziekana ds. Dydaktyki, Koordynatora ds. staży na Wydziale 

Farmaceutycznym dla kierunków Kosmetologia i Analityka Medyczna oraz 2 pracowników 

Wydziału Farmaceutycznego (kierunki: Analityka Medyczna, Kosmetologia). 

5. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji odbędzie się spotkanie informacyjne. 

6. Oferta miejsc stażowych wraz z opisem programu i zakresu stażu oraz wymagań względem 

kandydata zostanie przedstawiona przez KR przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. 

7. Rekrutacja do projektu rozpocznie się  w następującym termie: 

a) 1. edycja: 21 marca 2018 dla studentów z naboru 2013/2014 (kierunki: Farmacja, Analityka 

Medyczna) oraz dla studentów z naboru 2015/2016 (studia I stopnia) i 2016/2017 (studia II 

stopnia) (kierunek: Kosmetologia) – staże realizowane w II i III kwartale 2018 r oraz dodatkowo 

w IV kwartale – analityka medyczna. 

8. 2. edycja: 26 lutego 2019 dla studentów z naboru 2014/2015 (kierunki: Farmacja, Analityka 

Medyczna) oraz dla studentów z naboru 2016/2017 (studia I stopnia)  i 2017/2018 (studia II stopnia 

(kierunek: Kosmetologia) – staże realizowane w II-IV kwartale 2019 r. Wymagane dokumenty należy 

złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od rozpoczęcia procesu rekrutacji w Biurze 

Projektu. 

9. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów. 

10. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego obejmuje ocenę formalną złożonych przez Kandydatów 

dokumentów obejmujących: 

a) Kserokopię dowodu osobistego  

b) Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik 4 do regulaminu) 

c) Formularz wyboru miejsca stażowego (załącznik 5 do regulaminu) 
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d) CV 

e) List motywacyjny dedykowany wybranemu miejscu stażowemu 

f) Kserokopię legitymacji studenckiej 

g) Potwierdzenie statusu studenta ostatniego semestru studiów 

h) Zaświadczenie o średniej z ocen wydane przez Dziekanat WF. 

i) Dokument poświadczający dodatkową działalność w życiu studenckim/ aktywność studenta 

– pełnione funkcje,  

j) Dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością (aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności) – dotyczy studentów ze stopniem niepełnosprawności.  

k) Oświadczenie o sprawowaniu samotnej opieki nad dzieckiem do lat 7 – dotyczy studentów 

sprawujących samotną opiekę nad dzieckiem 

l) Dokument potwierdzający kierunkowe doświadczenie zawodowe  

m) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (zgodnie z załącznikiem 4). 

11. Ocena kandydata w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzona 

zgodnie z kryterium punktowym (do uzyskania maksymalnie 120 punktów): 

a) Średnia z ocen (do uzyskania maksymalnie 50 punktów), odpowiednio: 

i. 5,00-4,80  50 pkt.;  

ii. 4,79-4,60   45 pkt.;  

iii. 4,59-4,40  40 pkt.; 

iv. 4,39-4,20  35 pkt.,  

v. 4,19-4,00   30 pkt.;  

vi. 3,99-3,80   25 pkt.;  

vii. 3,79-3,60   20 pkt.;  

viii. 3,59-3,40   15 pkt.;  

ix. 3,39 -3,20  10 pkt.;  

x. 3,19-3,00     5 pkt.;  

xi. poniżej 3,00                 0 pkt. 

b) Aktywność na rzecz Wydziału Farmaceutycznego UM (do uzyskania maksymalnie 20 

punktów), w tym: przynależność do organizacji Młoda Farmacja – 5 pkt.; Łódzkie 

Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML) – 5pkt.; praca w Samorządzie 

Studenckim – 5 pkt.; wolontariat: 5 pkt.; itp.  

c) Aktywność naukowa, w tym:  

i. Udział w Konferencjach (do uzyskania maksymalnie 20 punktów): prezentacja w 

formie posteru: 3 pkt.; prezentacja ustna: 7 pkt. (należy dołączyć kopie doniesienia 

z tzw. Książki Abstraktów wraz ze stroną tytułową) 

ii. Aktywność publikacyjna (do uzyskania maksymalnie 20 punktów), w tym:  

publikacje z listy B i C MNiSW ( nieposiadające IF): 1 publikacja – 5 pkt.; 2 i więcej – 

10 pkt. (należy dołączyć kopie publikacji) 

publikacje z listy A MNiSW (posiadające IF): 1 publikacja – 10 pkt.; 2 i więcej – 20 

pkt. (należy dołączyć kopie publikacji) 

d) Studenci/tki samotnie wychowujący dzieci – otrzymują dodatkowo 5 pkt. 

e) Studenci/tki z niepełnosprawnością – otrzymują dodatkowo 5 pkt. 

http://ltsml.umed.pl/o-ltsml/
http://ltsml.umed.pl/o-ltsml/


 
 

 
Projekt „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.01.00-00-S060/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

12. Drugi etap rekrutacji będzie obejmować rozmowy kwalifikacyjne ze Stażodawcami zakończone 

oceną kandydata/ki przez instytucję w skali 1–50pkt. 

13. Ocena kandydatów/ek w pierwszym i drugim etapie rekrutacji pozwoli na stworzenie list 

rankingowych na poszczególne miejsca stażowe. Na dane miejsce stażowe zostanie 

zakwalifikowany kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów przy uwzględnieniu punktacji 

Stażodawcy. 

14. W sytuacji uzyskania przez więcej niż jednego kandydata na dane miejsce stażowe takiej samej 

ilości punktów decydująca będzie ocena kandydata przez instytucję. 

15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą dostępne u Koordynatora ds. Staży oraz zostaną 

przesłane indywidualnie drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty 

rozpoczęcia rekrutacji.  

16. W przypadku wolnych miejsc stażowych, spośród osób niezakwalifikowanych do odbycia stażu 

zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca zgodnie z wyżej opisaną procedurą. 

17. Osoby zakwalifikowane do odbycia stażu zobligowane są w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia 

wyników postępowania rekrutacyjnego dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (załącznik 6 do Regulaminu); 

b) Oświadczenie do celów rozliczeniowo/ubezpieczeniowych (załącznik 7 do Regulaminu); 

c) ZUS ZUA (załącznik 8 do Regulaminu); 

d) Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 

9 do Regulaminu); 

e) Kwestionariusz danych uczestnika otrzymującego wsparcie w projekcie (załącznik 10 do 

Regulaminu). 

18. Po złożeniu wymaganych dokumentów zostanie sporządzona  

i podpisana umowa trójstronna pomiędzy uczelnią, opiekunem stażu i instytucją przyjmującą na 

staż oraz Umowa uczestnictwa pomiędzy uczelnią a stażystą w terminie do 20 dni roboczych. 

19. Na odwołanie się od wyników postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

uczestnikowi/ce przysługują 2 dni robocze od daty przesłania wyników drogą elektroniczną przez 

Koordynatora ds. staży.  

 


