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Informacje ogólne

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym



Konkurs NCBiR

• Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające 
rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT).

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-
europejskie/power/konkursy/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-bpo17/

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-bpo17/


PROJEKT BPO&IT
• Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji 

studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ (1.02.2018-31.05.2021)

• http://www.bpo-it.us.edu.pl/ (adres przyszłej strony)

• Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej 
studiów I stopnia (2.01.2018 – 31.12.2019) INFO-BIO-STAŻ  (dla 
studentów 3 i 2 roku)   - też jest realizowany

http://www.bpo-it.us.edu.pl/


Zespół zarządzający projektem

• dr Katarzyna Trynda- koordynator (B-210) 
katarzyna.trynda@us.edu.pl

• dr Małgorzata Gajos-Gržetić – asystent koordynatora (B-416) 
malgorzata.gajos@us.edu.pl

• mgr Paulina Górska-Piasecka – specjalista ds. finansowych (Rektorat 
UŚ p. 161) 
paulina.gorska-piasecka@us.edu.pl

mailto:katarzyna.trynda@us.edu.pl
mailto:malgorzata.gajos@us.edu.pl
mailto:paulina.gorska-piasecka@us.edu.pl


UCZESTNICY PROJEKTU

• Studenci kierunku informatyka inżynierska (st. stacjonarne)

• Studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęli studia

• Aż do zakończenia studiów w 2021 roku

Liczby:

• Liczba osób, które uczestniczyły w projekcie: 50

• Liczba osób, które podniosły kompetencje: 45 

• Liczba osób, które uczestniczyły w stażach: 40

• Liczba osób, które uczestniczyły w wizytach studyjnych: 50

• Liczba osób, które brały udział w zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami: 50

• Liczba osób, które wzięły udział w certyfikowanych szkoleniach: 30



Bardzo ważne wskaźniki „do osiągnięcia”

• Odsetek absolwentów, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli 
zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - 50,

• Odsetek absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od 
zakończenia kształcenia u pracodawcy działającego w sektorze BPO, 
SSC, IT - 30 (!umowa o pracę).



Formy wsparcia przewidziane w projekcie

• Staże (jedno- i trzymiesięczne 120/360 godzin), 

• Wizyty studyjne, 

• Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, 

• Certyfikowane szkolenia.



Rekrutacja do projektów

• Dokumenty projektu wymagają zatwierdzenia przez JM Rektora UŚ

• Regulamin projektu. 

• Koordynator projektu ogłasza nabór do poszczególnych form wsparcia 
wraz z terminem składania wymaganych dokumentów poprzez 
opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej WIiNoM i 
stronie projektu. 



BPO - kalendarz



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


