REGULAMIN
PROGRAMU STAŻOWEGO GAP
Załącznik
do uchwały Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
nr 9/09/2017 z dnia 01.09.2017 r.

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO GAP
1. Organizatorem „Programu stażowego GAP” (dalej jako program stażowy GAP lub
Program) jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, z siedzibą w Krakowie
(31-515), ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11.
2. Niniejszy „Regulamin programu stażowego GAP” (dalej jako Regulamin) określa
zasady organizacji Programu, dokonywania zgłoszeń do Programu oraz kryteria
wyboru uczestników programu stażowego GAP.
3. Program stażowy GAP realizowany jest przez Organizatora na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie przy współpracy z Katedrą Administracji Publicznej oraz
przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi (zwanymi dalej Instytucjami
Partnerskimi).
4. Program kierowany jest do studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału
Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, chyba że w ogłoszeniu o konkretnej edycji konkursu Programu podano
inaczej.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Instytucji Partnerskiej –należy przez to rozumieć podmioty, z którymi
Organizator podpisał porozumienie o organizację staży dla studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
b) Konkursie –należy przez to rozumieć Konkurs na wybór kandydatów na staże
organizowane przez Instytucje Partnerskie,
c) Stażu –należy przez to rozumieć odpłatne staże organizowane przez Instytucje
Partnerskie, do udziału, w których uczestnicy zostają wyłonieni na podstawie
niniejszego Regulaminu,
d) Uczestniku konkursu –należy przez to rozumieć osobę, która zgłosiła się do
udziału w konkursie poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego.
e) Uczestnik programu stażowego/Programu –należy przez to rozumieć osobę,
która w wyniku przeprowadzonego konkursu została zakwalifikowana do
odbycia stażu.
f) Zgłoszeniu –należy przez to rozumieć złożony w Konkursie wniosek aplikacyjny
wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
6. W ramach programu stażowego GAP uczestnicy Programu wyłonieni w trybie i na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mają prawo do odbycia płatnego
stażu w jednej z Instytucji Partnerskich.
7. Udział w konkursie i programie stażowym GAP jest dobrowolny z zastrzeżeniem p.
29.
8. Kwalifikacja uczestników konkursu do programu stażowego GAP odbywa się w
drodze konkursu.
9. W ramach Programu konkursy ogłaszane będą w trakcie roku akademickiego.
Organizator każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie zamieszcza informację o liczbie
dostępnych staży, aktualnej liście Instytucji Partnerskich, oraz może określić
szczegółowe kryteria wyboru laureatów konkursu.
10. Staże realizowane poza Programem nie ograniczają możliwości wzięcia udziału w
programie stażowym GAP.
11. Kwalifikacja uczestnika konkursu do Programu odbywa się dwuetapowo – w
pierwszym etapie Organizator weryfikuje spełnienie kryteriów formalnych, w
drugim etapie Organizator dokonuje oceny merytorycznej.
12. Do oceny merytorycznej przekazywane są zgłoszenia poprawne pod względem
formalnym.

2

13. Ocena formalna dokonywana jest na podstawie poniższych kryteriów:
a) posiadanie statusu studenta I i/lub II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału
GAP, lub innego kierunku, jeżeli taka możliwość została dopuszczona w
ogłoszeniu o konkursie wdanej edycji, w okresie od dnia dokonania zgłoszenia
do Programu do dnia planowanego zakończenia stażu,
b) złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych w
ogłoszeniu o konkursie w danej edycji.
14. Ocena merytoryczna uczestnika konkursu do programu stażowego GAP odbywa się
na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie w
ramach danej edycji. W przypadku braku określenia szczegółowych kryteriów
konkursu, zastosowanie mają kryteria określone w pkt. 15 niniejszego Regulaminu.
15. Wyboru uczestników konkursu do udziału w programie stażowym GAP dokonuje się
na podstawie1:
a. dla studentów II roku studiów magisterskich–średniej ze studiów
licencjackich i I roku studiów magisterskich (30% punktacji), dla studentów
studiów licencjackich II oraz III rok: średnia ocen z poprzedniego roku
akademickiego. Dla studentów studiów licencjackich I roku oraz SUM I roku
średnia ocen nie liczy się.
b. poświadczonej rekomendacjami aktywności studenta w kole naukowym lub
w jednej z instytucji Środowiska GAP (Katedra Administracji Publicznej,
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Fundacja Gospodarki i
Administracji Publicznej, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Agencja
Artystyczna GAP) (30% punktacji),dla studentów I roku studiów
licencjackich i SUM można przyznać maksymalnie 40% punktacji.
c. rozmowy kwalifikacyjnej (obejmującej 40% punktacji, dla studentów I roku
studiów licencjackich i SUM można przyznać maksymalnie 60% punktacji.):
 przedstawienie swoich osiągnięć naukowych i zawodowych,
 wpisanie programu stażowego w plany zawodowe w przyszłości,
 ocenę zdolności autoprezentacji i predyspozycji komunikacyjnych
kandydata.
16. Niespełnienie kryteriów formalnych lub niezgłoszenie się na rozmowę
kwalifikacyjną powoduje wykluczenie Uczestnika konkursu z danej edycji konkursu.
17. Ocenę merytoryczną uczestników konkursu przeprowadza Komisja powołana przez
Organizatora, w skład której mogą wchodzić przedstawiciele Organizatora, Katedry
Administracji Publicznej oraz Instytucji Partnerskich.
18. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, na podstawie liczby otrzymanych
punktów, tworzona jest lista rankingowa uczestników konkursu ubiegających się o
staż. O wyborze na staż decyduje liczba otrzymanych punktów. W przypadku
równej liczby punktów pierwszeństwo w wyborze na staż posiadają uczestnicy
konkursu, którzy dotychczas nie brali udziału w organizowanych w ramach
Programu stażach.
19. Uczestnicy konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo
wyboru stażu w jednej z Instytucji Partnerskich wskazanych w ogłoszeniu o
Konkursie.

1 Według innych kryteriów wybierani są laureaci Programu, uczestniczący w konkursie w ramach sympozjum GAP z

cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”, które odbywają się w styczniu oraz maju każdego roku.
Laureaci sympozjalnych konkursów w ramach programu stażowego GAP wybierani są na podstawie oceny esejów
tworzonych przez Kandydatów na ściśle określone tematy. Ogłoszenie o sympozjalnym konkursie stażowym zawiera
informację o liczbie miejsc w ramach konkursu, tematy, na które można tworzyć eseje wraz z określeniem objętości
eseju oraz kryteriami oceny. W ramach konkursu sympozjalnego „Program stażowy GAP”, przewidziane jest
przeznaczenie 6 miejsc dla Laureatów w danym roku kalendarzowym.
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20. W przypadku wybitnych predyspozycji uczestnika konkursu do pracy na określonym
stanowisku w wybranej Instytucji Partnerskiej, może on zostać zakwalifikowany na
staż na tym stanowisku poza kolejnością wynikającą z listy rankingowej.
21. Ostateczną decyzję o przyznaniu stażu, na podstawie wyników oceny merytorycznej
podejmuje Komisja w formie uchwały. Od uchwały Komisji nie przysługuje
odwołanie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru uczestników na
wszystkie staże przewidziane w ramach danej edycji programu stażowego GAP.
23. Staż realizowany jest na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy
uczestnikiem programu stażowego GAP, a Instytucją Partnerską.
24. Organizator Programu nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy stażystą z
Instytucją Partnerską, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
niewykonanie zobowiązań z niej wynikających.
25. Ogłoszenia o konkursie wraz ze wzorami dokumentów będą publikowane na
stronach internetowych i/lub profilach Facebook: Fundacji GAP oraz Wydziału GAP.
26. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie informacji
zawierającej imię i nazwisko oraz nazwę Instytucji Partnerskiej, w której wygrał on
staż w ramach Programu, dla celów informacyjnych i promocyjnych.
27. Uczestnik konkursu decydując się na udział w konkursie i/lub Programie akceptuje
zapisy niniejszego Regulaminu oraz Ogłoszenia o konkursie, jak również warunki
zaproponowane przez Instytucje Partnerskie w ramach danej edycji konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru, zmiany niniejszego
Regulaminu, jak również zamknięcia Programu w dowolnym momencie.
28. Osobom, które dokonały zgłoszenia do konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Organizatora Konkursu.
29. Jeżeli Uczestnik Programu z własnej winy (wyklucza się z tego zdarzenia losowe) nie
przystąpi do odbywania stażu, bądź też zrezygnuje w jego trakcie, zostanie
pozbawiony możliwości uczestnictwa w Programie stażowym GAP w kolejnych
edycjach.
Zatwierdził:
Zarząd Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
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