
Załącznik 1 

 

Regulamin projektu  
„STUDIA DUALNE NA WYDZIALE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ” 
 

1. Celem projektu „STUDIA DUALNE” jest umożliwienie studentom wybranych 

kierunków studiów, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, udziału w 

programie dualnego kształcenia praktycznego w ramach zdobywania wiedzy umiejętności 

i kompetencji na Wydziale OiZ PŁ oraz praktycznych umiejętności u wiodących 

podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego. 

2. Uczestnikami projektu „Studia Dualne” są: 

a. wybrane podmioty gospodarcze, nazwane Partnerem programu „STUDIA DUALNE”, 

a. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej nazwany Koordynatorem 

programu „STUDIA DUALNE” 

b. Studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej nazwani 

Beneficjentem programu „STUDIA DUALNE”. 

3. Program „STUDIA DUALNE” jest przeznaczony dla studentów Wydziału Organizacji i 

Zarządzania Politechniki Łódzkiej z wybranych kierunków praktycznych na studiach 

stacjonarnych. 

4. Beneficjenci odbywający praktyki w ramach programu „STUDIA DUALNE” mają 

zagwarantowane wynagrodzenie lub rekompensatę przyjazdów na praktyki ze strony 

Partnerów programu.  

5. Program „STUDIA DUALNE” składa się z następujących etapów: 

a. promocja programu „STUDIA DUALNE”, ogłoszenia o rekrutacji do programu i 

selekcji kandydatów, 

b. realizacja programu „STUDIA DUALNE”, 

c. zakończenie programu „STUDIA DUALNE”. 

6. Etap promocji programu „STUDIA DUALNE”, ogłoszenia o rekrutacji do programu i 

selekcji kandydatów zawiera: 

a. ustalenie do końca trzeciego semestru danego kierunku studiów, limitów oraz 

warunków przyjęcia Beneficjentów do poszczególnych Partnerów programu; 

b. przeprowadzenie akcji promocyjnej przez Wydział oraz Partnerów programu do końca 

czerwca danego roku akademickiego; 

c. rozpoczęcia programu, przeprowadzenie rekrutacji przez Partnerów programu oraz 

ogłoszenie wyników naboru do końca lipca danego roku akademickiego; 

d. Beneficjent może aplikować tylko do 2 firm. 

e. Beneficjent wyrażający chęć wzięcia udziału w projekcie studia dualne jest 

zobowiązany do: 

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej – Załącznik 1, 

b. przygotowania własnego CV w wersji elektronicznej, 

c. przesłania ww. dokumentów na adres e-mail wskazany przez Koordynatora w 

etapie promocji projektu Studia Dualne 

f. przy rekrutacji studentów na projekt studia dualne, będą brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

a. największe osiągnięcia Beneficjenta; 

b. znajomość języków obcych oraz technologii informacyjnych; 

c. wyniki z egzaminów oraz zaliczeń osiągniętych w pierwszych trzech 

semestrach studiów – średnia ważona; 

g. wynik procesu rekrutacyjnego, na który składa się rozmowa kwalifikacyjna. 



8. Etap realizacji programu „STUDIA DUALNE”: 

a. Beneficjent przebywa u Partnerów na mocy Porozumienia ws. Praktyk – Załącznik 2 

b. każdemu Beneficjentowi programu zostanie przydzielony opiekun praktyk z ramienia 

Partnerów programu i Koordynatorów programu zwanych dalej Opiekunami praktyk 

w ramach projektu studiów dualnych; 

c. przed przystąpieniem do praktyk ustalany jest przez Opiekunów, program praktyk 

dualnych, umożliwiający Beneficjentowi osiągnięcie zakładanych programem studiów 

efektów kształcenia, określane są warunki umowy o odbyciu praktyk dualnych oraz 

tworzony jest dziennik praktyk; 

d. Beneficjent zobowiązany jest do udziału w szkoleniach wyznaczonych przez Partnera 

programu; 

e. Partner programu zobowiązany jest do zapoznania Beneficjenta z obowiązującym 

podczas praktyk zasadami funkcjonowania w przedsiębiorstwie; 

f. w trakcie praktyk Beneficjent zobowiązany jest do systematycznego uzupełniania 

dziennika praktyk oraz innych dokumentów związanych z programem; 

g. uznanie zrealizowania projektu w każdym semestrze odbywa się na podstawie raportu 

z audytów oraz sprawozdań dostarczonych Wydziałowi co semestr. 

h. partner programu jest zobowiązany do przekazywania informacji Beneficjentowi i 

Koordynatorowi o wszelkich zmianach dotyczących realizacji praktyk nie później niż 

w ciągu 3 dni; 

i. w przypadku niewywiązywania się przez Beneficjenta lub Partnera z programu 

praktyk lub niedotrzymania warunków jego odbywania strony mogą rozwiązać 

umowę o odbyciu praktyk. 

j. program projektu „Studia Dualne” wyglądać będzie następująco: 

a. w okresie przerwy międzysemestralnej, pomiędzy semestrem 4 a semestrem 5 

studiów, danego kierunku studiów odbędzie praktyki wstępne w wymiarze od 2 

do 6 tygodni, 

b. w semestrze 5 danego kierunku studiów, student będzie realizował naukę w 

systemie 4 dni pracy na uczelni – 1 dzień praktyk w przedsiębiorstwie, 

c. w semestrze 6 danego kierunku studiów, student będzie realizował naukę w 

systemie 3 dni pracy na uczelni – 2 dni praktyk w przedsiębiorstwie, 

d. w semestrze 7 danego kierunku studiów, student będzie realizował naukę w 

systemie 3 dni pracy na uczelni – 2 dni praktyk w przedsiębiorstwie, 

e. w semestrze 8 danego kierunku studiów, student będzie realizował praktykę w 

wymiarze odpowiadającym ilości godzin wynikających z liczby punktów 

ECTS przyznanych za przedmiot “Praktyka” w ramach danego programu 

studiów. 

9. Etap zakończenia programu: 

a. po zakończeniu praktyk Partner zobowiązany jest do wystawienia Beneficjentowi 

zaświadczenia o odbyciu praktyk  

b. po zakończeniu praktyk Beneficjent wraz z Partnerem zobowiązany jest do 

wypełnienia dokumentacji sprawozdawczej praktyk i przekazanie jej do Koordynatora 

programu.  

c. warunkiem uznania ukończenia projektu studia dualne jest uznanie wszystkich 

sprawozdań semestralnych. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

11. W uzasadnionych przypadkach treść regulaminu może ulec zmianie. 

12. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie             oizet.pl. 

13. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 


