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W listopadzie 2019 r. osiem europejskich uniwersytetów podjęło współpracę 
w ramach innowacyjnego przedsięwzięcia pod nazwą European Partnership for an 
Innovative Campus Unifying Regions (EPICUR): jednego z pierwszych partnerstw 
mających na celu opracowanie i wdrożenie nowego modelu międzynarodowej 
współpracy pomiędzy uczelniami, tj. Uniwersytetu Europejskiego. 

Jednym z celów tego sojuszu jest promocja międzynarodowych praktyk i staży, 
także w formie hybrydowej i wirtualnej oraz stworzenie oferty staży wspierających 
studentów w dalszej karierze zawodowej. 

Projekt EPIDI (European Partnership For Innovation In Distant Internships) 
został opracowany przez trzech partnerów: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (Polska), Uniwersytet w Strasburgu (Francja) i Instytut Technologiczny 
w Karlsruhe (Niemcy). Jego celem jest wypracowanie systemowego podejścia 
do wyzwań współczesnego szkolnictwa oraz narzędzia wzmacniającego naszą 
społeczność i  budującego trwałe partnerstwa z zainteresowanymi stronami, 
w tym z pracodawcami. 

Jesteśmy dumni z tego, że możemy podzielić się praktycznymi wnioskami 
wynikającymi z realizacji tego projektu, kontynuując tym samym z naszymi 
europejskimi partnerami dialog na temat przyszłości cyfrowych i hybrydowych 
staży i praktyk, oraz związanych z nimi wyzwań i możliwości.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tego przewodnika, w tym opiekunom praktyk, pracownikom 
administracyjnym, pracodawcom i studentom, którzy wzięli udział w badaniach.

W imieniu Zespołu EPIDI

prof. Rafał Witkowski, 

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dr Samira Khemkhem

Kierowniczka Instytutu Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych 

oraz Stosunków Międzynarodowych

Koordynatorka projektu EPIDI

Uniwersytet w Strasburgu

Przedmowa

vec teezy.com
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EPICUR to sojusz uczelni, jeden z pierwszej generacji 17 europejskich 
partnerstw, które mają utorować drogę do intensywnej współpracy między 
instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez utworzenie o Uniwersytetu Eu-
ropejskiego.  

Od listopada 2019 r. zespoły z ośmiu uniwersytetów założycielskich zajęły 
się opracowaniem i testowaniem różnych podejść pozwalających urzeczy-
wistnić tę wizję na poziomie badań, kształcenia i współpracy z otoczeniem. 
Są to, m.in. metody nauczania skoncentrowane na studentach oraz uczenie 
przez współpracę inspirowane przez sztuki wyzwolone i nauki ścisłe (Liberal 
Arts and Sciences); uczenie się w oparciu o pracę oraz staże i praktyki ba-
dawcze ściśle związane z ekosystemem lokalnym; promowanie wielojęzycz-
ności; ochrona i wzmacnianie europejskiej różnorodności językowej; a także 
wspieranie mobilności studentów (fizycznej, wirtualnej, mieszanej) poprzez 
tworzenie nowych rozwiązań w ramach międzyuniwersyteckiego kampusu 
EPICUR. W listopadzie 2022 r. do naszego sojuszu dołączy Uniwersytet 
Południowej Danii (SDU).  

EPICUR oferuje nowy model kształcenia i prowadzenia badań z wykorzysta-
niem innowacyjnych rozwiązań, które powstały dzięki współpracy z naszymi 
partnerami uniwersyteckimi, ale także ze studentami, pracownikami i sym-
patykami uczelni.  

Nasz europejski uniwersytet składa się obecnie z trzech części: 

- EPICUR – przedsięwzięcie w  ramach programu ERASMUS+ 
wzmacniające i łączące regiony poprzez stworzenie europejskiego 
uniwersytetu oraz wdrażające innowacyjne metody uczenia się 
i nauczania dla obywateli przyszłej Europy; 

- EPICUR Research – wspólny program badawczy dążący do popra-
wy i wzmocnienia interakcji między nauką a społeczeństwem, oraz 
wspierający naukowców na wczesnych etapach kariery; 

- EPIDI – partnerstwo na rzecz innowacji w zdalnych praktykach 
i stażach.

Projekt EPIDI (European Partnership For Innovation In Distant Internships) 
koncentruje się na stażach i praktykach zdalnych w kontekście uniwersytec-
kim. Przybliża najlepsze rozwiązania, tworzy zalecenia ogólne i szczegółowe, 
a także wspiera opracowanie modułów e-learningowych potrzebnych do 
skutecznego przeprowadzania zdalnych staży dla wszystkich zaangażowa-
nych: studentów, uczelnianych , pracodawców i administracji uczelni. 

Spowodowany pandemią wirusa COVID-19 lockdown w większości krajów 
skłonił studentów do zmiany formy odbywanych praktyk i staży na zdalną. 
Zmiana ta była nagła i niespodziewana, a większość uczestników nie była 
na nią przygotowana. 

Format stażu na odległość stawia przed zaangażowanymi stronami wiele 
wyzwań.  Ogólnie rzecz biorąc, należy ustalić, jak wdrożyć niezbędne zmiany 
w sposobie funkcjonowania danego miejsca pracy: jak zorganizować co-
dzienne obowiązki, współpracę z zespołem, raportowanie do przełożonego, 
jak rozwiązać problem mentoringu itp. Kluczowe staje się uzgodnienie, czy 
i jak będziemy pracować z domu, na jakich wirtualnych i cyfrowych narzę-
dziach najlepiej polegać, jak radzić sobie z brakiem nieformalnych rozmów 
w miejscu pracy, jak przekazywać materiały i narzędzia informatyczne, a tak-
że jak zdobywać i rozwijać potrzebne umiejętności do pracy w formatach 
zdalnych i hybrydowych. To tylko niektóre z najpilniejszych problemów. Po-
nadto należy spełnić określone wymogi prawne i administracyjne. 

Prognozuje się, że w najbliższych latach wzrośnie liczba staży zdalnych. 
Dlatego w ramach projektu zamierzamy wypracować dobre praktyki i za-
lecenia do prowadzenia staży i praktyk właśnie w tym formacie, aby stały 
się satysfakcjonującym i wzbogacającym doświadczeniem dla wszystkich 
zaangażowanych stron.

Na podstawie zaleceń dotyczących najlepszych praktyk, przedstawionych 
w niniejszym przewodniku, partnerzy z Polski, Francji i Niemiec opracują 
także  moduły e-learningowe, adresowane do grup interesariuszy oferują-
cych i osób nadzorujących zdalne staże.

Wyniki tego przedsięwzięcia będą dostępne w języku angielskim, a także 
francuskim, niemieckim i polskim, aby zwiększyć liczbę potencjalnych użyt-
kowników zarówno w krajach uczestniczących w projekcie jak i poza nimi. 
Ponadto wyniki współpracy będą promowane na poziomie europejskim, np. 
za pośrednictwem Europejskiego Uniwersytetu EPICUR, a także na poziomie 
krajowym i regionalnym.

EPICUR the European Partnership 
for an Innovative Campus Unifying 
Regions

O Projekcie EPIDI
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Uniwersytet w Strasburgu (UNISTRA)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT)

Partnerzy Projektu EPIDI EPIDI PROJECT PARTNERS
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Uniwersytet w Strasburgu
(UNISTRA)

Funda Kerbriand Vignon 

Koordynatorka EPIDI w UNISTRA. Prowadzi duży zespół 
do spraw usług uniwersyteckich związanych z prowadze-
niem staży i karierą zawodową. Ma doświadczenie jako 
specjalistka ds. komunikacji i kierowniczka projektów na 
Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie opracowała wiele in-
nowacyjnych metod promowania zatrudnienia studentów. 
Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie zarządzania zespo-
łami oraz szkoleń, kształcenia na odległość, pracy zdalnej 
i coachingu.

Samira Khemkhem
jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie cywilizacji 
amerykańskiej. Jako ekspertka w dziedzinie kształcenia na 
odległość, dr Khemkhem jest m.in. zaangażowana w re-
alizacje projektów  “Inwestycje dla przyszłości”,  dotyczą-
cych łączenia uniwersytetów z małymi i średnimi przed-
siębiorstwami. Była kierownikiem projektu Cluster4Smart 
współfinansowanego w  ramach programu ERASMUS+ 
(09.01.705.2020); została wyróżniona przez Agencję Era-
smus+ znakiem Dobrej Praktyki. Celem tego projektu było 
przeprowadzenie badań pozwalających stworzyć, opraco-
wać, przetestować  znakomitej jakości nauczanie zdalne 
dla europejskiego klastra.

Położony w samym sercu Europy Uniwersytet w Strasburgu ma wyraźną 
tożsamość dwukulturową. Jest jednym z największych uniwersytetów we 
Francji. Studiuje tu ponad 56 000 studentów i studentek (20% z nich to 
studenci zagraniczni).

Uniwersytet w Strasburgu oferuje 60 międzynarodowych kierunków stu-
diów we współpracy z uniwersytetami na całym świecie. Uczelnia  jest 
zaangażowana w promowanie mobilności studentów; zawarła wiele umów 
o współpracy z instytucjami w Europie i poza nią. Rozwinęła silną współ-
pracę francusko-niemiecką i jest obecnie uprzywilejowanym partnerem 
wśród uniwersytetów Górnego Renu. 

Jako prawdziwy zwolennik wielojęzyczności i dialogu międzykulturowe-
go, Uniwersytet w Strasburgu umożliwia naukę 25 języków nowożytnych, 
oferuje międzynarodowe studia czy doktoraty realizowane pod opieką 
promotorów z różnych instytucji. Utrzymuje również renomowane mię-
dzynarodowe szkoły podyplomowe i realizuje umowy o wymianie stu-
denckiej. Uczelnia jest zaangażowana w 17 projektów Erasmus+, w tym 
2 programy studiów magisterskich Erasmus Mundus, 5 partnerstw stra-
tegicznych Erasmus+, sojusz na rzecz wiedzy oraz centrum doskonałości 
Jean Monnet. 

Badania naukowe stanowią główny atut międzynarodowego rozwo-
ju uczelni. Dzięki światowej reputacji swoich naukowców, Uniwersytet 
w Strasburgu znalazł się wśród czołowych europejskich uniwersytetów 
badawczych i jest członkiem założycielem Ligi Europejskich Uniwersy-
tetów Badawczych (LERU). Nasi naukowcy utrzymują się w światowej 
czołówce; o jakości badań prowadzonych na Uniwersytecie w Strasburgu 
świadczą otrzymane przez nich 4 Nagrody Nobla, 1 Nagroda Kavli i fakt, 
że od 2008 r. 21 naukowców uhonorowanych zostało przez Europejską 
Radę ds. Badań Naukowych.

więcej: www.unistra.fr

Zespół  EPIDI – UNISTRA Strasbourg
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Nathalie Hillenweck
jest profesor nadzwyczajną języka niemieckiego w zakre-
sie języków obcych stosowanych. Obecnie jest również 
kierowniczką Zakładu Języków Obcych Stosowanych na 
Uniwersytecie w Strasburgu. Do jej głównych zadań na-
leżą: opracowywanie polityki w zakresie praktyk i szkoleń 
zawodowych; organizacja centrum przedsiębiorczości 
studenckiej oraz praktyk uniwersyteckich. Do 2021 r. była 
główną koordynatorką zespołu dydaktycznego odpowie-
dzialnego za praktyki w zakresie Stosowanych Języków 
Obcych (LEA).

Renate De La Paix
od 2002 r. pełni funkcję kierowniczki studiów i  jest dy-
rektorką programową programu CAWEB Master (zdalnie 
i na terenie kampusu) oraz Technical Communication and 
Localization Master (tylko zdalnie). W 2002 r. stworzyła 
program studiów podyplomowych CAWEB w  zakresie 
projektowania i lokalizacji stron internetowych, który łączy 
technologie internetowe, szkolenia z lokalizacji, komunika-
cję wizualną i zarządzanie projektami. W 2008 r. stworzono 
wersję internetową tego programu (obecnie są to studia 
magisterskie), a od 2010 r. studenci mogą studiować w ra-
mach umowy o przyuczanie do zawodu. Posiada doświad-
czenie w zdalnym nadzorowaniu stażystów i praktykantek.

David Lipson
jest doktorem amerykanistyki. W 2017 r. został zatrud-
niony jako profesor nadzwyczajny języka angielskiego 
i kierownik programu nauczania na odległość w zakresie 
Stosowanych Języków Obcych (LEA) na Uniwersytecie 
w Strasburgu. W 2019 r. pomagał w uruchomieniu projek-
tu „Unistra Idex structuration” jako jeden z prowadzących. 
Kieruje projektem  IDEX transformation, którego celem 
jest stworzenie innowacyjnych i interaktywnych rozwiązań 
umożliwiających przekształcenie ustnego kursu języka an-
gielskiego.

Zespół  EPIDI – UNISTRA Strasbourg
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Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
(AMU) 

Anna Schmidt-Fiedler
Koordynatorka EPIDI na UAM, pracuje jako koordynatorka 
projektów i inicjatyw społecznych, promując i wspierając 
zaangażowanie uczelni oraz współpracę z zewnętrznymi 
interesariuszami w zakresie edukacji i badań, zrównoważo-
nego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.  Zdobyła do-
świadczenie jako kierowniczka ds. mobilności studentów 
i projektów w ramach funduszy unijnych oraz krajowych. 
Działa także w sektorze pozarządowym, prowadząc wła-
sną organizację Key 4 Tomorrow, zajmującą się aktywizacją 
i integracją społeczną, zrównoważonym rozwojem, dialo-
giem międzykulturowym.

Joanna Morawska
jest doktorem nauk ekonomicznych. Obecnie pracuje jako 
adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej. Jej badania dotyczą roli uni-
wersytetów w  regionalnych systemach (eko)innowacji 
oraz nowych form innowacji, w tym (cyfrowych) innowa-
cji społecznych. Ostatnio bada również wizje przyszłości 
społeczeństwa i przemysłu 5.0 w kontekście cyfrowych 
i ekologicznych wyzwań. Ma dwudziestoletnie doświadcze-
nie w pracy na różnych stanowiskach administracyjnych, 
w tym w zarządzaniu projektami lub we współpracy mię-
dzynarodowej w ramach różnych polityk i funduszy unij-
nych oraz krajowych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  jest jedną 
z najważniejszych instytucji akademickich w Poznaniu i jedną z czołowych 
polskich uczelni. Renoma uczelni opiera się na ponad 100-letniej tradycji, 
wybitnych osiągnięciach kadry naukowej oraz atrakcyjnym programie 
nauczania oferowanym studentom.

Uniwersytet został założony w 1919 r. Obecnie liczba studiujących 
wynosi prawie 37 000 (ponad 1000 to studenci zagraniczni), w tym 
1300 na studiach doktoranckich. Studenci i studentki mogą wybierać 
spośród 285 kierunków studiów i 180 możliwych specjalizacji 
zawodowych. W ostatnich latach oferta edukacyjna staje się coraz bardziej 
zróżnicowana. Nowe projekty edukacyjne obejmują: zintegrowane studia 
w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz 
programy realizowane we współpracy z instytucjami w kraju i za granicą. 

Badania naukowe i kształcenie jest prowadzone są przez 20 (a nie 
22?) wydziałów, katedr, instytutów i interdyscyplinarnych centrów 
uniwersyteckich. . Uniwersytet jest ośrodkiem doskonałości akademickiej, 
w którym nauka i nauczanie wspierają się wzajemnie; badania oraz 
ich wyniki mają zastosowanie w kontekście międzynarodowym, jak 
i regionalnym oraz krajowym. Uczelnia stale poszerza programy badawcze 
i treści programów studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
interdyscyplinarnego i międzynarodowego charakteru. 
Nasze priorytetowe obszary badawcze to: nauki rolnicze i biologiczne, 
astronomia i nauki o Ziemi, biochemia, genetyka i biologia molekularna, 
chemia, materiałoznawstwo, matematyka, fizyka, informatyka, nauki 
humanistyczne, nauki społeczne.

Misją uczelni jest zaangażowanie w rozwój wiedzy poprzez wysokiej 
jakości badania i nauczanie w partnerstwie z biznesem, przedstawicielami 
różnych zawodów, służbami publicznymi i innymi podmiotami zajmującymi 
się badaniami i nauczaniem.

Więcej: www.amu.edu.pl

Zespół  EPIDI – UAM Poznań
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Katarzyna Macedulska 

jest adiunktką w Zakładzie Literatury Amerykańskiej na Wy-
dziale Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Posiada tytuł doktorski (2010, Cotutelle de thèse: 
Justus Liebig Universität Giessen, Niemcy i Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska). Jej badania 
koncentrują się na współczesnej literaturze amerykańskiej 
ze szczególnym uwzględnieniem pamięci, traumy, narracji 
i pisarstwa autobiograficznego. Jest także wydziałową ko-
ordynatorką praktyk monitorującą i prowadzącą praktyki 
studenckie na Wydziale Anglistyki UAM. 

of English.

Tomasz Pilka
adiunkt w Zakładzie Sztucznej Inteligencji na Wydziale Ma-
tematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Jego badania kon-
centrują się na problemach przetwarzania dużych zbiorów 
danych, anomaliach danych oraz inteligencji obliczeniowej. 
Jest inicjatorem wielowymiarowej współpracy firm infor-
matycznych z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Wspie-
ra zaangażowanie firm w procesie kształcenia studentów. 
Obecnie współpracuje z klubami sportowymi w zakresie 
wykorzystania uczenia maszynowego.

Dorota Pisula 

doradczyni zawodowa, Kierowniczka Biura Karier na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest odpo-
wiedzialna za kontakty uczelni z otoczeniem społeczno-
gospodarczym oraz praktyki studenckie. Jest ekspertem 
na konferencjach związanych z rynkiem pracy. Wdrożyła 
nowoczesną, międzynarodową platformę Job Teaser 
umożliwiającą publikowanie ofert pracy, staży i praktyk na 
uczelni. W ramach Komitetu Biur Kariery prowadzi działal-
ność na rzecz rozwoju Akademickich Biur Kariery w Pol-
sce. Przewodnicząca Komitetu Biur Kariery na Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Adam Przestacki  

posiada tytuł doktora matematyki, obecnie pracuje na Wy-
dziale Matematyki i Informatyki UAM. Zajmuje się dynami-
ką liniową w ramach analizy funkcjonalnej. Jego badania 
koncentrują się na dynamicznych własnościach operato-
rów działających na przestrzeniach funkcji gładkich i ho-
lomorficznych. Interesuje się również zagadnieniem nie-
zmienniczej podprzestrzeni (Invariant Subspace Problem), 
które od dawna stanowi otwarty problem w teorii operato-
rów.  Ponadto jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za 
organizację i monitorowanie staży na Wydziale Matematyki 
i Informatyki.

Małgorzata Rosalska 

posiada tytuł doktora edukacji; obecnie pracuje na Wy-
dziale Studiów Edukacyjnych UAM w Katedrze Kształcenia 
Ustawicznego i Doradztwa Karierowego. Specjalizuje się 
w doradztwie akademickim, kształceniu dorosłych i do-
radztwie zawodowym. Jej badania dotyczą polityki edu-
kacyjnej i kształcenia zawodowego. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w realizacji projektów badawczych i szkole-
niowych dla instytucji edukacyjnych, organizacji non-profit 
oraz instytucji rynku pracy.

Natalia Walter 

jest absolwentką pedagogiki medialnej (edukacji medial-
nej), a także zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wcze-
snoszkolnej. Kierowniczka Katedry Edukacji Medialnej na 
Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, specjalistka w zakresie ICT i edu-
kacji medialnej, wsparcia społecznego (głównie online) 
oraz e-learningu. Przez kilka lat pracowała z dziećmi i mło-
dzieżą jako nauczycielka informatyki, a obecnie prowadzi 
warsztaty z edukacji medialnej dla uczniów, nauczycie-
li i rodziców. Jest autorką książek i artykułów o nowych 
mediach, edukacji informatycznej, e-learningu i wsparciu 
społecznym online.
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Instytut Technologii 
w Karlsruhe (KIT)

Nadine Berends 

koordynatorka EPIDI w KIT i Regional Cooperations Officer 
Europe. Dołączyła do KIT w 2020 r., po ukończeniu stu-
diów z europeistyki i współpracy francusko-niemieckiej, 
już z doświadczeniem w zakresie współpracy europejskiej 
i zarządzania projektami w strukturach dwunarodowych 
w  regionie Górnego Renu. W KIT International Affairs 
zajmowała stanowiska zarówno w obszarze edukacji, jak 
i badań.   

 

Michael Zacherle
od listopada 2019 r. koordynuje w KIT działania EPICUR 
jako Uniwersytetu Europejskiego i jest głównym koordyna-
torem kontaktowym dla projektu H2020 EPICUR Research. 
Do jego obowiązków należy komunikacja w ramach pro-
jektów EPICUR i między nimi, a  także wszelkie kwestie 
administracyjne. Ma doświadczenie w zarządzaniu zmianą 
w KIT. Jest senatorem KIT  oraz pełnoprawnym członkiem 
senackiej Komisji ds. Strategii i Zarządzania KIT.

Zespół  EPIDI – KIT Kar lsruhe

Instytut Technologii w Karlsruhe jest „Uniwersytetem Badawczym w Sto-
warzyszeniu Helmholtza”. Jest jedną z największych instytucji naukowych 
w Europie, zatrudniającą około 9300 pracowników i kształcąca 24300 stu-
dentów. KIT to jedyny niemiecki Uniwersytet Doskonałości, łączący krajowe 
ośrodki prowadzące badania na dużą skalę.  

Społeczność uniwersytecka, której korzenie sięgają 1825 roku, reprezentuje 
szeroki zakres dyscyplin; natomiast Stowarzyszenie Helmholtza koncentru-
je się na wielkich i pilnych wyzwaniach stojących przed społeczeństwem, 
nauką i przemysłem. KIT realizuje wspólne strategie i wizje tworząc innowa-
cyjne struktury badawcze. KIT jest jednym z jedenastu Uniwersytetów Do-
skonałości w Niemczech. Prowadzi badania naukowe na najwyższym pozio-
mie i zapewnia doskonałe wykształcenie akademickie, a także jest ważnym 
centrum życia akademickiego, uczenia się przez całe życie, wszechstron-
nych szkoleń, wymiany know-how i promowania zrównoważonej kultury 
innowacji. Na poziomie międzynarodowym KIT uczestniczy w 236 grantach 
w ramach H2020, z których koordynuje 38.

Ponad 5000 naukowców zatrudnionych w KIT współpracuje w ramach nauk 
przyrodniczych i technicznych, ekonomii, nauk humanistycznych i społecz-
nych. Niezależnie od tego, czy pracują głównie w sektorze badawczym, czy 
uniwersyteckim, wszyscy naukowcy zaangażowani są w kształcenie stu-
dentów, aby zapewnić im wiedzę na poziomie, jaki może zaoferować tylko 
Uniwersytet Badawczy Stowarzyszenia Helmholtza.

Więcej: www.kit.edu
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Wiebke Gröschler 

od 2020 r. pełni zadania koordynujące i zarządcze w EPI-
CUR z ramienia KIT. Po ukończeniu studiów z kulturoznaw-
stwa na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu przez kilka 
lat pracowała jako asystentka naukowa i wykładowczyni 
w Centrum Studiów Kulturowych i Ogólnych na KIT. W la-
tach 2009-2018 była szefową międzynarodowego pro-
gramu wymiany na rzecz pracy społecznej w Niemczech, 
a później koordynowała program zagranicznych staży ba-
dawczych w KIT (2019).

 

https://www.kit.edu
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Praktyki i staże są dla studentów doskonałą okazją 
do znalezienia wymarzonej pracy, a dla pracodawców 
do rekrutacji potencjalnych pracowników. Dlatego są 
one przedsięwzięciem korzystnym dla wszystkich za-
angażowanych. Na potrzeby niniejszego Przewodnika 
staż lub praktyka rozumiane są jako okres zdobywania 
doświadczenia zawodowego oferowany przez praco-
dawcę, który daje studentom i absolwentom możliwość 
wejścia w środowisko pracy, często w branży związanej 
z danym kierunkiem studiów. Zwykle trwają one przez 
określony czas; niektóre programy studiów wymagają 
od studentów odbycia praktyki przed uzyskaniem dy-
plomu. Staże mogą być obowiązkowe lub fakultatywne, 
krótkoterminowe (do 3 miesięcy) lub długoterminowe.
 
W tym Przewodniku  analizujemy trzy rodzaje staży 
i praktyk: * 
• stacjonarne: praca lub nauka  zwykle oznacza 

pracę na terenie i w siedzibie danej firmy lub in-
stytucji; 

• zdalne: cała praca dla firmy lub organizacji prowa-
dzona jest w sposób zdalny (online), tj. na przykład 
w formie pracy z domu;

• hybrydowe: będące połączeniem obu powyższych 
trybów.    

 
Dla wielu studentów i studentek pandemia stała się 
nieoczekiwanym powodem do zmiany trybu odbywania 
praktyk ze stacjonarnego na zdalny, ze względu na 
ograniczenia związane z przemieszczaniem się, zalece-
nia dotyczące pracy w domu i dostęp do nowoczesnych 
narzędzi technologicznych. Zmiana ta zaskoczyła więk-
szość uczelni, a sam proces wymagał wprowadzenia 
doraźnych i pragmatycznych rozwiązań, pozwalających 
pokonać niespodziewane trudności. Jesteśmy jed-
nak przekonani, że po wprowadzeniu odpowiednich 
środków staże zdalne i hybrydowe pozostaną stałym 
elementem rynku pracy. Format zdalny i hybrydowy 
stwarza bowiem nowe możliwości: np. pracodawcom 
łatwiej jest znaleźć stażystów, a stażystom – praco-
dawców z całego świata. 

Sytuacja ta stwarza jednak również nowe wyzwania 
i wymaga zaawansowanych umiejętności, w tym ob-
sługi komputera, komunikacji, korzystania ze zdal-
nego mentoringu, a także rozwiązań pozwalających 
na integrację nowego członka zespołu w wirtualnym 
środowisku pracy.  
 
Projekt EPIDI dotyczy czterech grup zaangażowanych 
w staże i praktyki: : studentów i studentek, praco-
dawców, akademickich koordynatorów praktyk 
i administracji. W okresie od sierpnia do października 
2021 r. przeprowadzono ankiety w europejskich insty-
tucjach szkolnictwa wyższego, lokalnych i krajowych 
sieciach pracodawców, a także w lokalnych, krajowych 
i europejskich sieciach studenckich.  Zebraliśmy dane 
od ponad 400 respondentów, co pozwoliło nam opisać 
doświadczenia, potrzeby i rekomendacje tych grup 
w zakresie staży zdalnych i hybrydowych. 

Co ciekawe, wyzwania i korzyści opisywane przez 
respondentów były podobne niezależnie od kraju. Za 
najbardziej korzystny uznano tryb hybrydowy, ponieważ 
łączy on zalety stażu stacjonarnego i zdalnego.  

Niniejszy Przewodnik Dobrych Praktyk podzielony jest 
na cztery części, z których każda poświęcona jest 
konkretnej grupie opisanej powyżej. 

Każda z części przedstawia zidentyfikowane  Wyzwania  
oraz pomysły na ich  Rozwiązanie

Zawiera także wskazówki i przykłady
DOBRYCH PRAKTYK oraz DOBRE RADY.

DOBRE

RADY

Przedstawione są także Zalecenia dotyczące 
modułów e-learningowych
 
Mamy nadzieję, że niniejszy Przewodnik sprawi, że 
praktyki i staże zdalne będą dla studentów i studentek 
udanym doświadczeniem.   
 

*  Definicja z Glosariusza Mobilności Europejskiego Uniwersytetu 
EPICUR, listopad 2020.

   1
STUDENCI 
– osoby studiujące na różnego typu uczelniach wyż-
szych, zarówno na poziomie studiów licencjackich, 
inżynierskich i magisterskich.

      2
PRACODAWCY  
– firmy, instytucje lub organizacje z  różnych sekto-
rów, które oferują praktyki i staże w formie stacjonar-
nej, hybrydowej i zdalnej.

   3
AKADEMICY KOORDYNATORZY  
– czuwający nad sprawnym i  efektywnym przebie-
giem stażu bądź praktyki. Dbają o  to, by studenci 
zdobywali doświadczenie zawodowe zgodne z  pro-
gramem studiów. Często pozostają w kontakcie z pra-
codawcami.

   4
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 
– (głównie pracownicy biur karier) nadzorujący pro-
ces nawiązywania kontaktów na poziomie uczelni, łą-
cząc studentów z pracodawcami. Ponadto są często 
odpowiedzialni za prowadzenie kursów i sesji szko-
leniowych w zakresie umiejętności miękkich i  twar-
dych/cyfrowych; monitorują trendy na zmieniających 
się rynkach pracy i uważnie śledzą oczekiwania pra-
codawców.

Wstęp Cztery grupy docelowe 
– krótki opis

Na kolejnych stronach znajdują się wyniki ankiet oraz 
wnioski z wywiadów przeprowadzonych wśród czte-
rech grup zaangażowanych w staże i praktyki zdalne. 
Wnioski z ankiet i wywiadów przedstawiono w formie 
wyzwań, zalecanych rozwiązań i wskazówek.

W Przewodniku zebrano szeroki wachlarz perspektyw, doświadczeń 
i refleksji od przedstawicieli czterech wymienionych poniżej grup 
zaangażowanych w staże i praktyki zdalne. 



P R Z E W O D N I K  D O B R Y C H  P R A K T Y K Jak odnieść sukces na zdalnym stażu lub praktyce EUROPEJSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ INNOWACJI W ZAKRESIE ZDALNYCH STAŻY I PRAKTYK 

22 23

Od osób studiujących otrzymaliśmy w sumie 254 odpowiedzi, przeprowa-
dzono również 11 wywiadów indywidualnych. Respondentami byli głównie 
studenci i studentki z Uniwersytetu w Strasburgu, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Technologicznego w Karlsruhe, Uniwer-
sytetu w Utrechcie oraz Uniwersytetu w Limerick.

Z tej grupy, w roku akademickim 2020/2021, 31% studentów UNISTRA, 
50% studentów UAM, 50% studentów KIT i 50% studentów innych uczelni 
odbyło swoje praktyki zdalnie. 69% studentów UNISTRA i pozostałe 50% 
studentów innych uczelni odbyło staż hybrydowy.

W ankietach i wywiadach studenci i studentki wskazywali na 
następujące wyzwania:

• nawiązywanie relacji,
• trudności techniczne,
• motywacja,
• wyzwania psychologiczne / emocjonalne,
• trudności organizacyjne (np. jak organizować dzień i zarządzać za-

daniami).

Wymieniono jednocześnie następujące korzyści płynące ze 
staży i praktyk zdalnych / hybrydowych:

• rozwój umiejętności organizacyjnych,
• elastyczność,
• samodzielność,
• rozwój umiejętności technicznych i cyfrowych. 

STUDENCI STUDENCI

Des igned by  pch .vec to r  /  Freep ik
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Wyzwanie 1       

Poszukiwanie ofert praktyk i staży nie 
jest łatwe, a wypełnianie wymaganych 
dokumentów bywa jeszcze gorsze.

Studenci często nie wiedzą, jak znaleźć ofertę stażu lub 
praktyki zdalnej lub hybrydowej; nie znają też narzędzi, 
które umożliwiają im skuteczne aplikowanie na praktyki. 
Dlatego też tworzenie sieci kontaktów czy znajdowa-
nie ofert i dopasowywanie dokumentów do konkretnej 
oferty pracy lub stażu to podstawowe wyzwania stojące 
przed studentami. Wyzwanie to wiąże się również z nie-
wystarczającym przeszkoleniem w zakresie przygotowa-
nia życiorysów i listów motywacyjnych. 

Ponadto studenci często nie zdają sobie sprawy 
z  faktu, że istnieje możliwość odbycia stażu w  try-
bie zdalnym lub hybrydowym. W związku z  tym nie 
uwzględniają oni tych możliwości w swoich poszuki-
waniach i w ten sposób ograniczają sobie możliwości 
wyboru stażu.

Rozwiązanie 1 

Szkolenia jak prowadzić poszukiwania
stażu oraz przygotowywać dokumenty
aplikacyjne.

Aby pomóc kandydatom w pracy nad umiejętnościami 
miękkimi i narzędziami do komunikacji w procesie apli-
kowania na staż zdalny można zaprosić ich na szkolenia. 
Przydatne byłoby także stworzenie bazy danych o ofero-
wanych stażach hybrydowych i zdalnych oraz o możli-
wościach nawiązywania kontaktów i wydarzeniach obej-
mujących promocję poszczególnych firm/możliwych 
miejsc stażu i wolnych stanowisk. Pracodawców należy 
zachęcać do określenia formatu stażu: „na miejscu”, 
„hybrydowy” lub „zdalny”.  Szkolenie w zakresie umie-
jętności powinno również obejmować wszelkie niezbęd-
ne informacje dotyczące procedur składania wniosków 
i postępowania z dokumentami administracyjnymi wy-
maganymi do organizacji stażu lub praktyki.

Cytaty:
• Nie jest łatwo znaleźć interesujący staż.

• Nie wiedziałam, gdzie znaleźć ofertę zdalnego stażu dla 
siebie.

• Wspaniale jest pracować z dala od biura.  Nie tracę czasu 
i pieniędzy na dojazdy do pracy.

• Mogę dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb 
o wiele lepiej niż w biurze.

Szukasz stażu, także zdalnego lub hybrydowego, 
ale nie wiesz, od czego zacząć? Postępuj zgodnie 
z poniższymi wskazówkami!

	 Sprawdź oferty dostępne na stronie interneto-
wej wydziału. Od tego należy zacząć. 

	 Nie zapomnij o LinkedIn, Indeed ... 
	 Nawiązywanie kontaktów może zdziałać cuda. 

Nie bój się pytać kolegów i koleżanek, współ-
pracowników, przyjaciół, rodziny... Może podpo-
wiedzą ci jaką drogą podążać!

	 Zapisz się na kursy lub wykorzystaj moduły 
e-learningowe pomagające odpowiednio przy-
gotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

	 Przed podjęciem decyzji, gdzie chcesz odbyć 
staż hybrydowy lub zdalny, upewnij się, że 
wybrana organizacja umożliwi Ci osiągnięcie 
wyznaczonych celów.

	 Zapisz się na kursy lub wykorzystaj moduły 
e-learningowe dotyczące etykiety biznesowej 
i manier.

Dobre praktyki

Projekt Kolba Lab.

https://kolba.am/connecting-students-and-
employers/ 

Platforma „Kontakt ze studentami” to narzędzie umoż-
liwiające nawiązanie kontaktu między pracodawcami 
a świeżo upieczonymi absolwentami lub studentami 
ostatniego roku studiów. 

Narzędzie ma dwa główne typy użytkowników. Praco-
dawcy będą mogli znaleźć potrzebne im zasoby ludz-
kie, a także zlecić prowadzenie badań tematycznych na 
niewielką skalę studentom z odpowiednich wydziałów. 
Studenci będą mogli zapoznać się z potencjalnymi pra-
codawcami i nawiązać z nimi kontakt, co pomoże im 
w poszukiwaniu pracy. Skorzystają także z dostępu do 

spisu praktycznych projektów badawczych. Studenci 
natomiast będą mieli możliwość opublikowania zakoń-
czonych projektów na platformie, dzięki czemu staną 
się bardziej widoczni dla potencjalnych pracodawców. 

Inspirujące i godne polecenia są kursy pisania życio-
rysów/CV i  listów motywacyjnych, a także symulacje 
rozmów kwalifikacyjnych prowadzone na uczelniach. 
Dostępne są w formie zajęć z wykładowcami, doradcami 
zawodowymi lub pracownikami uczelni (jeśli program 
studiów nie przewiduje zajęć z zakresu przygotowania 
do aplikacji zawodowych) oraz samouczków online.

Poniżej znajdują się linki, które możesz wykorzystać, aby 
skutecznie przygotować się do rozpoczęcia praktyki lub 
stażu. Jeśli nigdy nie miałeś okazji skorzystać z symula-
cji rozmowy kwalifikacyjnej, oto kilka sugestii:

– Jak wyszukać staż zdalny?
https://medium.com/the-faculty/how-to-find-remote-internships-
cef172b815a0
(Żródło: medium.com)

– Jak napisać list motywacyjny na staż? 
https://uk.indeed.com/career-advice/cvs-cover-letters/internship-cover-
letter
(Żródło: Indeed)

– Jak napisać CV na staż? 
https://uk.indeed.com/career-advice/cvs-cover-letters/internship-cv-
examples
(Żródło: Indeed)

– 10 najlepszych umiejętności do uwzględnienia w CV: 
https://uk.indeed.com/career-advice/cvs-cover-letters/best-cv-skills
(Żródło: Indeed)

– 6 uniwersalnych zasad pisania CV: 
https://uk.indeed.com/career-advice/cvs-cover-letters/6-universal-rules-
for-writing-your-cv
(Żródło: Indeed)

– Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na staż zdalny? 
https://careerup.com/career-advice/career-coaching/online-internships-
prepare-for-a-video-interview/
(Żródło: Careerup.com)
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Wyzwanie 2 

Wypełnienie wszystkich wymaganych 
dokumentów administracyjnych. 

Umowy o staż lub praktykę są zazwyczaj dość skompli-
kowane, niemniej jednak stanowią podstawę prawną dla 
ich przeprowadzania. Stanowi to wyzwanie dla studen-
tów, zwłaszcza składających wniosek po raz pierwszy, 
niezorientowanych w  kwestiach prawnych lub takich, 
którzy nigdy wcześniej nie zawierali podobnej umowy. 
Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy 
pracodawca znajduje się w innym kraju i podlega innym 
przepisom prawnym. 

Dlatego szczególnie ważne jest omówienie specyfiki 
staży zdalnych odbywanych w kraju ojczystym i za gra-
nicą. Studenci często też gubią się w procesie zbierania 
i  wypełniania dokumentów, które wymagane są, aby 
ukończyć staż; często nie wiedzą, co powinno zawierać 
sprawozdanie ze stażu. 

Rozwiązanie 2  

Stworzenie „mapy drogowej” – opisu 
formalności administracyjnych 
i dokumentów niezbędnych do odbycia 
stażu. 

Zapewnienie studentom dostępu do odpowiednich 
informacji oraz potrzebnych dokumentów pomoże 
w przejściu procesu administracyjnego i usprawni re-
lację z pracownikami uczelni, którzy nadzorują umowy 
o staż i inne kwestie prawne. W zestawie narzędzi należy 
zamieścić wszystkie istotne linki.

Studenci zgłosili również zapotrzebowanie na szkole-
nia z wyżej wymienionych zagadnień prawnych, w celu 
uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczą-
cych stażu lub praktyk jeszcze przed ich rozpoczęciem. 
Wspomniana mapa drogowa może również zawierać 
dokumenty, które studenci mają dostarczyć uczelni, tak 
aby od początku wiedzieli, że muszą wypełnić i zwrócić 
dokumenty, takie jak: umowa dot. realizacji praktyk, ar-
kusz oceny, zaświadczenie o odbyciu praktyki, sprawoz-
danie z praktyki i inne.

Cytaty:
• Otrzymanie wymaganych dokumentów na zakończenie 

stażu stanowiło dla mnie duży problem.

• Wykorzystanie plików pdf zamiast dokumentacji 
papierowej bardzo ułatwia życie!

Masz możliwość odbycia stażu zdalnego lub 
hybrydowego! Gratulacje! Najtrudniejsza część jest 
za tobą! Co teraz? Oto lista wszystkich kroków, które 
musisz podjąć, aby Twój staż dobrze się  rozpoczął.

	 Zapytaj pracodawcę o dokumenty, które 
musisz wypełnić na początku, w trakcie lub po 
odbyciu stażu lub praktyki. 

	 Pamiętaj, aby zapytać, czy wystarczy wersja 
PDF lub elektroniczna tych dokumentów.

	 Zapytaj, w jaki sposób należy złożyć 
dokumenty: osobiście, pocztą elektroniczną 
czy może za pośrednictwem platformy 
internetowej.

Dobre praktyki

W ramach europejskiego projektu SPRINT, którego ce-
lem jest standaryzacja najlepszych praktyk w dziedzinie 
staży, przeprowadzono badania dotyczące ubezpieczenia 
zatrudnienia, praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej:

https://www.sprint-erasmusplus.fr/sites/
sprint-erasmusplus.fr/files/Appendix%20
1%20-%20employment%2C%20
internships%20and%20traineeships%20
insurance%20in%20EU_VF.pdf

Ten przejrzysty i wyczerpujący dokument został opra-
cowany dla studentów przez Zespół SPRINT. Zawiera 
wszystkie informacje o ramach prawnych dotyczących 
staży oraz ubezpieczenia stażystów w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Studenci z UE, którzy chcą odbyć staż lub 
praktykę mogą skorzystać z tego źródła informacji, aby 
dowiedzieć się, jakie dokumenty są od nich wymagane. 
POZENA, polskie biuro tłumaczeń, uprościło i uporząd-
kowało procedury rekrutacyjne w sposób bardzo przy-
jazny dla studentów:

Zaangażowanie Kandydata w aktywny proces 
rekrutacji: 
obowiązkowy udział w webinarium online lub obejrze-
nie filmu, na którym prezentujemy koncepcję stażu fi-
lologicznego: zarysowujemy historię programu i naszą 
filozofię, przedstawiamy program stażu, omawiamy pro-
cedurę i zasady rekrutacji, odpowiadamy na ewentualne 

pytania w sesji Q&A i oddajemy głos naszym byłym sta-
żystom, którzy dzielą się swoimi wrażeniami z odbytego 
stażu.

Kwestionariusz rekrutacyjny: 
po webinarium kandydaci otrzymują do wypełnienia 
kwestionariusz, w którym podają podstawowe dane 
osobowe, wyrażają swoje oczekiwania wobec stażu, de-
klarują posiadane kompetencje (w tym językowe), okre-
ślają poziom motywacji oraz wybierają dogodny termin 
stażu spośród aktualnie dostępnych. Kwestionariusz 
zastępuje CV i list motywacyjny. 

Rozmowa kwalifikacyjna: 
po wypełnieniu kwestionariusza kandydaci otrzymują 
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną online. Samo-
dzielnie wybierają datę zgodnie ze swoimi preferen-
cjami, korzystając z interaktywnego kalendarza, który 
aktualizowany jest w czasie rzeczywistym. Rozmowa 
jest zwykle prowadzona na podstawie wypełnionego 
kwestionariusza. Kandydat(ka) ma również możliwość 
zadawania pytań. W  trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
uzgadnia się konkretny termin stażu. 
  
Podpisywanie umów: 
osoby wybrane do poszczególnych grup otrzymują do 
podpisania umowy o staż. Pierwszy dokument gwaran-
tuje miejsce na stażu. Drugi gwarantuje zapewnienie 
sprzętu komputerowego na czas trwania stażu (obecnie 
staże oferowane są tylko zdalnie). Umowy podpisywane 
są elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej plat-
formy, która poświadcza autentyczność podpisów.
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Wyzwanie 3

Specyfika zdalnych lub hybrydowych 
staży i praktyk nie zawsze jest 
oczywista.  

Studenci podkreślali obawy związane z niedostateczną 
wiedzą na temat staży i praktyk zdalnych lub hybrydo-
wych: przed rozpoczęciem pracy nie znali ich specyfiki. 
Rzeczywiście, mają one swoje plusy i minusy, o których 
studenci powinni wiedzieć przed ich rozpoczęciem. Stu-
denci opisywali pozytywne aspekty współpracy zdalnej: 
koncentrację, efektywność, oszczędność czasu, zdoby-
wanie/rozwijanie autonomii i poczucia odpowiedzialno-
ści, umiejętności z zakresu zarządzania. 

Niektórzy wspomnieli także o negatywnych stronach 
zdalnych i hybrydowych praktyk, takich jak poczucie 
izolacji, utrata motywacji i zainteresowania zadaniami, 
poczucie przytłoczenia, mobbing, depresja i brak moż-
liwości zachowania równowagi między życiem zawodo-
wym a prywatnym. Są to kwestie ważne dla dobrego 
samopoczucia, zasługujące na szczególną uwagę. 

Rozwiązanie 3

Szkolenia i warsztaty podnoszące 
świadomość na temat specyfiki 
zdalnych i hybrydowych staży oraz 
praktyk.  

Przygotowanie do stażu zdalnego lub hybrydowego 
wygląda inaczej niż do tradycyjnego. Dlatego przed 
podjęciem decyzji o podjęciu pracy zdalnej studenci 
muszą zdawać sobie sprawę ze specyfiki tego for-
matu stażu bądź praktyki; niezależnie od tego, czy 
będą realizowane zdalnie, czy w trybie hybrydowym. 
W rzeczywistości staże zdalne lub hybrydowe mogą 
nieść niezwykle pozytywne doświadczenia, ale wiążą 
się również z wieloma wyzwaniami. Należy zwięk-
szać świadomość na temat zalet i wad tych rozwią-
zań poprzez spotkania na uniwersytecie, na których 
omawia się z kandydatami potencjalne problemy. 
Ponadto zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie 
warsztatów przygotowawczych i sesji szkoleniowych 
dotyczących różnych zestawów umiejętności i kom-
petencji. Należy również skupić się na kwestiach 
związanych z dobrostanem. Za pomocą specjalnych 
szkoleń i indywidualnego mentoringu warto poinfor-
mować studentów o potencjalnych problemach oraz 
ich rozwiązaniach 

Cytaty:
• Miałam problem z kontaktem z pracodawcą i organizacją pracy.

• Nałożono na mnie więcej pracy ponieważ praca zdalna nie 
wymaga czasu na dojazdy. W rezultacie problemem stało się 
zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

• Cierpiałem z powodu ciągłego braku motywacji.

• Trudno było pracować bez bezpośredniego kontaktu z opiekunem 
z firmy. Czasami brakowało mi motywacji. Czułam się zapomniana 
przez współpracowników.

• Czułem się mniej zaangażowany w pracę. Trudno było mi też 
swobodnie kontaktować się ze współpracownikami z instytucji 
przyjmującej; nie dało się przekonać, jak wygląda praca w tej 
instytucji.

Znalazłaś staż i jesteś gotowa na nową przygodę zawo-
dową? Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci go po-
myślnie przeprowadzić i ukończyć:

	 Przed rozpoczęciem stażu zapoznaj się z kultu-
rą firmy, w której go odbędziesz. Dowiedz się 
jak najwięcej o  firmie, obowiązujących w  niej 
zwyczajach i zasadach.

	 Stwórz odpowiednie środowisko pracy w domu 
(sprzęt, oddzielna przestrzeń, wygodne biurko 
itp.).

	 Pamiętaj o włączonej kamerze! Rozmawiając ze 
współpracownikami w sieci, stosuj odpowiedni 
dress code.

	 Staraj się pozostawać w kontakcie ze współpra-
cownikami, dziel się doświadczeniami, nie bój 
się zadawać pytań lub prosić o poradę.

	 Bądź zorganizowana, przygotuj plany tygodnio-
we i dzienne oraz listy, utrzymuj harmonogram 
stażu, dotrzymuj terminów i nie spóźniaj się do 
pracy.

	 Upewnij się, że masz odpowiedni sprzęt i do-
stęp do platform lub aplikacji, z  których bę-
dziesz korzystać podczas praktyki lub stażu.

	 Nie obawiaj się zadawania pytań. Na początku 
omów swoje wątpliwości z  opiekunem stażu.  
Określ, które cele można osiągnąć w  formie 
zdalnej lub hybrydowej.

Dobre praktyki

Rozwiązania UAM:
W programie studiów wprowadzono zajęcia „Przygoto-
wanie do praktyk zawodowych” (15 godz.). Celem kursu 
jest rozwinięcie kompetencji w zakresie projektowania 
celów stażu, uczenia się przez doświadczenie, pozna-
wania kultury organizacyjnej firm.

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM prowadzony 
jest kurs “Projektowanie ścieżek edukacyjnych i zawo-
dowych”. Zajęcia są obowiązkowe dla studentów stu-
diów licencjackich. Ich celem jest rozwijanie proaktyw-
nej postawy wobec własnych zasobów zawodowych. 
Studenci rozwijają kompetencje w zakresie planowania 
i realizacji indywidualnego projektu rozwoju kariery.

Rozwiązanie KIT:
W KIT zespół studentów i pracowników pracuje nad pro-
jektem Myhealth, który stawia zdrowie w centrum uwa-
gi studentów przez cały okres studiów. Zespół oferuje 
konkretną pomoc w przypadku wystąpienia problemów:

https://www.myhealth.kit.edu/index.php/an-
gebote/

Można to łatwo przenieść na wyzwania związane ze sta-
żem zdalnym/hybrydowym. 
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Wyzwanie 4 

Problemy z komunikacją i integracją; ograniczona bezpośrednia 
dostępność przełożonych i współpracowników stażystów.

Efektywna i skuteczna komunikacja jest zawsze wyzwaniem; format online i/lub hybry-
dowy stażu lub praktyki jej nie ułatwia. Pokonanie tego wyzwania wymaga odpowiednie-
go podejścia i umiejętności. W sytuacji, gdy bezpośrednie kontakty interpersonalne są 
mocno ograniczone, studenci często skarżą się na niedostateczną jakość komunikacji 
z pracodawcą na każdym etapie stażu lub praktyki:

• przed rozpoczęciem pracy - nie podano wystarczających informacji dotyczących 
przydzielonych zadań, godzin pracy, wymaganych materiałów i narzędzi, kon-
taktu w przypadku wystąpienia problemu; wspomniane braki dotyczyły również 
informacji o umiejętnościach, które należy nabyć podczas stażu;

• w trakcie praktyki lub stażu - niedostępność opiekunów i innych osób kontakto-
wych ze strony pracodawcy, a także akademickich koordynatorów praktyk;

• po odbyciu stażu lub praktyki - zastrzeżenia dotyczące opinii i procedur ewalu-
acyjnych. 

W czasach rosnącej globalizacji format zdalny/ hybrydowy stwarza możliwości pracy za 
granicą oraz w środowiskach międzykulturowych. Oznacza to, że komunikacja między-
kulturowa staje się kolejnym wyzwaniem. 

Większej uwagi wymaga także kwestia integracji stażystów w zespole: brakuje na-
turalnego i niewymuszonego kontaktu podczas pracy w biurze oraz przy nieformalnych 
okazjach takich jak wspólne posiłki czy dojazdy do pracy. Jeżeli zabraknie odpowiedniej 
integracji, studenci nie czują się częścią zespołu. Mogą czuć się odizolowani i sfrustro-
wani, doświadczać problemów z identyfikacją z instytucją przyjmującą, jej misją i celami. 
Będzie to miało praktyczny i negatywny wpływ na zadania, które zostały im powierzone 
w ramach stażu.

Podsumowując, niewystarczający poziom komunikacji w połączeniu z niskim poczuciem 
integracji wywołuje frustrację, ma negatywny wpływ na motywację oraz na postrzeganie 
praktyk.

Rozwiązanie 4.1

Ustalenie ram, metod i częstotliwości 
komunikacji w ramach przebiegu stażu. 

Na początku stażu lub praktyki należy zorganizować 
spotkanie pomiędzy pracodawcą, studentem (i koor-
dynatorem praktyk, jeśli dotyczy), na którym zostaną 
określone umiejętności, jakie student musi nabyć, aby 
zaliczyć praktyki lub staż, a także dokumenty, które musi 
wypełnić. Należy określić zadania, godziny pracy, wyma-
gane materiały/narzędzia oraz sposób kontaktu, zwłasz-
cza z przełożonymi. W porozumieniu tym należy również 
uregulować kwestię częstotliwości i sposobu nadzoru 
nad stażystą oraz zasad udzielania informacji zwrotnej 
na temat jego pracy. 

Zaleca się elastyczność i dostosowanie się do po-
trzeb zarówno stażysty, jak i pracodawcy, a także za-
pewnienie kontaktu z  przedstawicielem pracodawcy 
w razie potrzeby co pozwoli studentom na sprawne 
i bezproblemowe wykonanie powierzonych im zadań. 
Warto organizować kursy dotyczące zasad zachowania, 
postępowania i etykiety z naciskiem na komunikację 
międzykulturową, zwłaszcza w przypadku praktyk i staży 
w instytucjach wielokulturowych.

Cytaty:
• I only had email contact with my employer, which often 

resulted in many misunderstandings.

• I missed the direct contact with people, I didn’t feel like I was 
participating in an internship, I felt so isolated.

• I had problems with immediate responses from my 
supervisors I waited for hours; in an onsite internship I would 
have to just to knock at his door.

• It was difficult for me to improve my work because I didn’t get 
a lot of feedback.

• I didn’t feel integrated with the team.

Sprawna komunikacja i właściwa integracja z zespołem 
są kluczowe dla Twojego stażu – oto kilka wskazówek 
na ten temat:

	 Zachowaj elastyczność.
	 Uzgodnij ramy komunikacji. Nie wahaj się 

poprosić swojego pracodawcę o podanie 
szczegółów. Wspólnie ustalcie częstotliwość 
i środki komunikacji.

	 Upewnij się kto jest twoją osobą do kontaktu 
w instytucji przyjmującej. Osoba ta będzie 
Twoim przewodnikiem w firmie; kimś do kogo 
możesz się zwrócić w przypadku pojawienia 
się pytań. Zapytaj o e-mail i numer telefonu tej 
osoby i nie zapomnij się przedstawić!

	 Zapytaj o działania integracyjne dostępne 
u Twojego pracodawcy. Jest to świetny 
sposób, aby poznać współpracowników 
i zrozumieć, jak funkcjonuje goszcząca Cię 
instytucja.

Dobre praktyki

W jaki sposób stażyści mogą podjąć kroki w kierunku 
nawiązania dobrej komunikacji z pracodawcą? 

Oto 7 wskazówek dla stażystów, którzy chcą przy 
wsparciu pracodawcy zintegrować się z przyjmująca 
ich instytucją: 

https://www.theinterngroup.com/our-blog/
tips-for-good-communication/
(Źródło: theinterngroup.com)

Rozwiązanie 4.2

Zaleca się wspieranie integracji 
studentów na początku i w trakcie 
praktyki lub stażu.

Aby sprawić, że studenci poczują się członkami zespo-
łu, wiele instytucji udostępnia moduły integracyjne na 
początku i w trakcie stażu. Niektóre dostępne są przez 
Internet, natomiast inne bezpośrednio. Zdecydowanie 
warto do nich dołączyć. 

Zaleca się stosowanie sprawdzonych rozwiązań, któ-
re zostały przetestowane w innych miejscach.
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Wyzwanie 5  

Zdobycie kompetencji networkingowych 
i umiejętności miękkich kluczowych dla 
praktyk zdalnych i hybrydowych.

Studenci powinni mieć świadomość, że praca zdalna 
wymaga określonego zachowania. Różnica pomiędzy 
zachowaniem podczas praktyki czy stażu a zachowa-
niem przyjętym na co dzień nie zawsze jest oczywista. 
Po pierwsze, studenci pracujący zdalnie muszą być do-
stępni w wyznaczonych godzinach. Muszą wiedzieć, jak 
skutecznie komunikować się w trybie zdalnym, gdzie 
stosowanie mowy ciała jest ograniczone. 

Praca zdalna wymaga także dużych umiejętności organi-
zacyjnych: studenci muszą umieć planować własną pra-
cę, ustalać priorytety, organizować dane, utrzymywać 
porządek w plikach i dokumentach, monitorować osią-
gane cele i przebieg pracy. W związku z tym znajomość 
narzędzi organizacyjnych jest bardzo korzystna. 

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
jest istotną częścią życia zawodowego, 
a studenci rzadko wiedzą, jak to robić.  

Studenci napotykają problemy w korzystaniu z sieci na-
wiązanych kontaktów, nawet jeżeli podczas staży nabyli 
istotnego doświadczenia. Nie wiedzą, jak zaprezentować 
swoje kompetencje, w jaki sposób podkreślić je w CV, 
czy wyświetlić na profesjonalnych portalach społeczno-
ściowych, takich jak np. LinkedIn. 

Ponadto, gdy staż lub praktyka odbywa się zdalnie, stu-
dentom jeszcze trudniej jest rozwinąć, a potem zapre-
zentować, zdobyte doświadczenie i umiejętności, a tak-
że poszerzyć sieci kontaktów zawodowych.

Rozwiązanie 5.1 

Szkolenia i warsztaty dotyczące 
interpersonalnych umiejętności 
miękkich, odpowiednich zachowań 
i nawyków pozwalających wejść na 
rynek pracy.

Praktyka lub staż jest często pierwszym krokiem młode-
go człowieka na rynku pracy, a więc wejściem w świat 
aktywności zawodowej. Dlatego też studenci zdecydo-
wanie powinni poznać umiejętności miękkie wymaga-
ne w tym nowym kontekście, zwłaszcza gdy jest to ich 
pierwsze doświadczenie w pracy. 

Od studentów oczekuje się zaangażowania i aktywności, 
a także rozwijania umiejętności planowania zadań z wy-
przedzeniem (związanej ze świadomością przyszłości). 
Korzystne byłoby także przeszkolenie ich w technikach 
minimalizowania stresu, co pozwoliłoby studentom wy-
konywać obowiązki w efektywny sposób. Zaleca się 
również elastyczność i dostosowanie do zmieniających 
się okoliczności i poleceń. Wreszcie, studenci powinni 
dbać o motywację oraz okazywać pracodawcy zaanga-
żowanie i poświęcenie.

Rozwiązanie 5.2 

Szkolenia i warsztaty pomagające 
studentom w tworzeniu sieci kontaktów.

Aby pomóc studentom w tworzeniu i/lub utrzymaniu 
sieci kontaktów zawodowych, należałoby zorganizować 
serię spotkań i warsztatów z uniwersyteckimi dorad-
cami zawodowymi i specjalistami ds. kariery. Pomoże 
to w określeniu celów związanych z pracą zawodową 
oraz w zarządzaniu karierą. Warto zaoferować warsztaty 
z tworzenia profilu zawodowego i promowania osiągnięć 
w mediach społecznościowych.   

Umiejętności społeczne i miękkie są równie ważne jak 
kompetencje zawodowe – poniżej znajdziesz kilka przy-
datnych wskazówek:

	 Rzetelnie oceniaj swoje umiejętności mięk-
kie. Świadomość własnych mocnych i słabych 
stron pozwoli Ci realistycznie ocenić, w których 
obszarach warto zadbać o ich rozwój.

	 Bądź otwarty na informacje zwrotne. Krytyka 
pomoże Ci w wyznaczeniu obszarów wymaga-
jacych rozwoju.

	 Podczas praktyk hybrydowych i zdalnych szcze-
gólnie ważna jest komunikacja interpersonalna! 
Wiele spraw załatwisz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i wideokonferencji. Upewnij się, 
że dobrze znasz netykietę.

	 Jeśli czujesz, że nie dajesz sobie rady, masz 
trudności w pracy zespołowej, komunikacji czy 
planowaniu omawiaj to regularnie z opiekunem 
stażu. Problemy rozwiązuj na bieżąco.

	 Nie bój się wyzwań! W końcu staż to okazja do 
nauki. Ucz się, rozwiązuj problemy, zadawaj py-
tania. Jeśli jednak naprawdę masz z czymś trud-
ności, poproś opiekuna stażu o pomoc lub radę.  

 Ich zadaniem jest pomóc Ci w  jak najlepszym 
wykorzystaniu czasu i  nauczeniu się nowych 
rzeczy.

	 Świadomie buduj swoją markę. Zaprezentuj 
swoje kompetencje i kwalifikacje.

	 Dbaj o właściwy wizerunek w mediach społecz-
nościowych. Upewnij się, że przedstawione tam 
informacje są prawdziwe i aktualne.

	 Skorzystaj z  możliwości oferowanych przez 
networking. Konferencje, seminaria, spotka-
nia branżowe to doskonała okazja do wejścia 
w środowisko zawodowe.

	 Poproś pracodawcę o  list polecający!  Jakie 
kompetencje i  umiejętności udało ci się roz-
winąć? Jaki jest twój wkład do instytucji przyj-
mującej? Nikt nie jest w stanie lepiej niż praco-
dawca odpowiedzieć na to pytanie i tym samym 
pomóc ci w wyborze kolejnego doświadczenia. 

	 Zaprezentuj swoje nowe kompetencje na profilu 
i/lub opisz w pięknym poście! #InternshipDone 
W 2022 r. nie należy lekceważyć potęgi mediów 
społecznościowych. Znajdź odpowiednie słowa, 
aby zaprezentować swoje nowe kompetencje 
i  umiejętności. Nie zapomnij użyć #hashtagu 
i @nazwyużytkownika swojej instytucji. 

Dobre praktyki

Rozwiązania UAM:
Oferowane są obowiązkowe lub fakultatywne kursy 

z następujących obszarów tematycznych: komunikacja 
interpersonalna, mediacja, negocjacje, praca i współ-
praca w  zespołach międzykulturowych. Kursy te są 
zorientowane na rozwój kompetencji podstawowych 
niezależnie od kierunku studiów. Biuro Karier AMU or-
ganizuje również specjalistyczne kursy, które pomagają 
rozwijać umiejętności miękkie. Ponadto targi edukacyjne 
lub branżowe uznane są za znakomity sposób na na-
wiązywanie kontaktów, promocję aktualnych ofert staży 
i przedstawienie oczekiwań pracodawców.  

AMU oferuje także platformy, z których mogą ko-
rzystać studenci; często funkcjonują one w ramach po-
szczególnych wydziałów. Na przykład Wydział Anglistyki  

stworzył platformę Spotkania z Absolwentami WA UAM.  
Podczas spotkania absolwenci i absolwentki opowiadają 
o swoich doświadczeniach związanych z karierą i rozwo-
jem zawodowym, omawiają charakter swojej pracy oraz 
inne aspekty działalności zawodowej.  UAM oferuje tak-
że specjalistyczne wsparcie dla studentów, którzy mają 
słabe umiejętności społeczne, trudności z  interakcją 
społeczną i/lub funkcjonowaniem w grupie. Oferowane 
jest wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Rozwiązanie KIT:
Komunikacja w sieci wymaga specjalnej netykiety
Zentrum für Mediales Lernen przy KIT opracowało po-
radnik dotyczący netykiety w nauce online, dostępny 
pod adresem: 

https://www.zml.kit.edu/downloads/Netiqu-
ette_in_der_Online-Lehre.pdf
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Wyzwanie 6 

Opanowanie cyfrowych narzędzi pracy 
niezbędnych do odbywania praktyk 
zdalnych i hybrydowych.

Łatwiej jest zamieszczać wpisy w mediach społeczno-
ściowych niż skutecznie komunikować się w sieci. Więk-
szość z nas dobrze odnajduje się w wirtualnym świecie, 
korzysta z mediów społecznościowych i komunikuje 
elektronicznie w codziennych sprawach. Jednak często 
okazuje się, że potencjał narzędzi cyfrowych pozostaje 
niewykorzystany przez studentów podczas praktyk, jeśli 
chodzi o efektywne zarządzanie, współpracę i komuni-
kację w sieci. Pewien stopień biegłości w posługiwaniu 
się cyfrowymi narzędziami pracy jest niezbędny w re-
alizacji stażu zdalnego/hybrydowego. Tym bardziej, że 
instytucje przyjmujące z reguły stosują własne narzędzia 
cyfrowe. 

Należy pamiętać o istotnej kwestii, jaką jest ochro-
na danych wrażliwych podczas pracy z dokumentami 
w sieci (korzystając z poczty elektronicznej czy wspól-
nej platformy). Studenci powinni mieć świadomość, że 
pracując z wykorzystaniem narzędzi danej organizacji, 
zapewniają bezpieczne i efektywne wykonywanie pracy 
zdalnej. 

Rozwiązanie 6 

Kursy wprowadzające w tematykę komu-
nikacji cyfrowej oraz narzędzi do zarzą-
dzania wykorzystywanych w instytucji 
przyjmującej do pracy zdalnej.  

Instytucja przyjmująca powinna poświęcić czas na 
przeszkolenie stażystów w zakresie konkretnych narzę-
dzi cyfrowych wykorzystywanych przez pracodawcę do 
skutecznej komunikacji i współpracy. Obejmuje to środki 
komunikacji i oprogramowanie, takie jak strony interne-
towe i aplikacje do prowadzenia wideokonferencji (np. 
Zoom, Teams, Google Drive i  inne), narzędzia do za-
rządzania, a także oprogramowanie i wspólne platformy 
właściwe dla instytucji przyjmującej. 

Narzędzia, z których studenci korzystają samodziel-
nie lub na uczelni, niekoniecznie będą tymi samymi, 
z których korzysta przyjmująca ich instytucja. Wskaza-
ne jest stworzenie niezbędnika, który w jednym, łatwo 
dostępnym miejscu zgromadzi niezbędne narzędzia 
i środki. Ponadto należy zorganizować szkolenie na te-
mat przetwarzania danych wrażliwych (dane poufne fir-
my, dane osobowe itp.). 

Cytaty:
• Aplikacja do wykonywania połączeń telefonicznych nie działała.
• W ramach praktyki miałam montować filmy, ale mój komputer był na 

to zbyt słaby. 
• Studenci mają problemy z narzędziami cyfrowymi, nowoczesnymi 

technologiami, czy ze zdalnym kontaktem z pracodawcą.
• Dużym problemem było nawiązanie kontaktów ze 

współpracownikami; niektórzy z nich nie znali choćby programu 
Zoom.

• Motywacja do codziennej pracy...
• Rozwiązywanie problemów technicznych to koszmar!

	 Czas na weryfikację umiejętności 
potrzebnych przy zdalnej współpracy!  
Do biegu, gotowi, start!  

Oto najpopularniejsze narzędzia i platformy wykorzysty-
wane przez większość uczelni i firm. Prawie wszystkie 
działają tak samo. Wszystkie są bezpłatne, mają bezpłat-
ne wersje próbne lub są udostępniane bezpłatnie przez 
uczelnię. 

Wybierz jedną z nich, wypróbuj i ucz się! 

1. Planowanie i organizacja: 
•  Google Agenda

•  Beesbusy 
•  Notion
•  Moodle

2. Komunikacja:
•  Slack 
•  Microsoft Teams
•  Skype
•  Moodle

3. Praca zespołowa:
•  Google Drive
•  Microsoft  Teams
•  Moodle

4. Spotkania online:
•  Zoom
•  Microsoft Teams
•  Skype

5. Notatki:
•  Google docs 
•  Word 
•  Notes
•  Postits

Dobre praktyki

Niemieckie Hochschulforum für Digitalisierung opubli-
kowało zbiór narzędzi cyfrowych przeznaczonych do 
różnych celów w zdalnym uczeniu się i nauczaniu:

https://hochschulforumdigitalisierung.de/en/
blog/tools-collection

Daje dobry przegląd narzędzi, które mogą być wykorzy-
stywane do zdalnych praktyk i staży.  

Ponadto istnieją różne projekty dotyczące wirtualnej 
mobilności, zawierające wskazówki, jak korzystać z cy-
frowych narzędzi komunikacji i zarządzania, takie jak 
Erasmus Without Paper:

https://erasmuswithoutpaper.eu/about
W czasie pandemii stworzono m.in. cyfrowe „learning 
agreements”, które ułatwiają finansowanie staży.
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Pracodawcy są nieodzownymi partnerami staży i  praktyk zdalnych lub 
hybrydowych. W tej grupie przeprowadzono łącznie 43 ankiety i 15 wywiadów 
szczegółowych. 

Respondentami byli przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębior-
czość, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, biznesu, administracji pu-
blicznej. Wspomniane firmy i  instytucje działają w sektorach: ICT/IT, usług 
językowych, sektorze przemysłowym (elektronika, motoryzacja, produkcja, 
chemia, przemysł metalurgiczny), sektorze wczesnej edukacji, edukacji i ba-
dań naukowych, agrobiznesie i sektorze bankowym. 

Pracodawcy nie mieli problemów z precyzyjnym określeniem korzyści płyną-
cych ze staży zdalnych/hybrydowych. Wystarczy przytoczyć kilka z nich:

• Znacznie lepsza organizacja czasu; brak konieczności codziennego korzy-
stania z pomieszczeń biurowych przez stażystów. 

• Możliwość zatrudniania większej liczby stażystów w tym samym czasie, 
ponieważ nie korzystają oni z przestrzeni biurowej.

• Możliwość oferowania zdalnych staży i praktyk studentom z uczelni na 
terenie całego kraju. 

W grupie tej wymieniono także wyzwania i przeszkody, opisane szczegółowo 
poniżej.

PR ACODAWCY PRACODAWCY
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Wyzwanie 7

Skuteczna integracja studentów z firmą i środowiskiem 
pracy.

Pracodawcy wskazywali, że praca w zdalna, zwłaszcza na początku kariery 
zawodowej, może skutkować wykształceniem złych nawyków i osłabieniem za-
angażowania w pracę, ponieważ trudniej jest zintegrować studentów z kulturą 
i środowiskiem pracy firmy czy zbudować bliskie relacje ze współpracownikami 
bez bezpośredniego kontaktu. Prowadzenie programu staży w trybie hybry-
dowym lub zdalnym dla wielu okazuje się mniej efektywne niż prowadzenie 
go w siedzibie firmy. Dotyczy to głównie etapu wdrażania, w którym stażyści 
muszą przyswoić znaczną ilość wiedzy podczas szkolenia wstępnego. 

Kurs wprowadzający najlepiej przeprowadzić jest na miejscu, aby skutecznie 
móc wyjaśnić charakterystykę poszczególnych zadań, zaprezentować  przynaj-
mniej niektóre sposoby wykonywania pracy i poinformować studentów o roz-
wiązaniach potencjalnych problemów. Inny aspekt zarządzania związany jest 
z dopasowaniem harmonogramu zajęć i obowiązków studenta na uczelni do 
obowiązków związanych z odbywaniem praktyki bądź stażu.  

Rozwiązanie 7

Prowadzenie działań integracyjnych dla studentów na 
początku i w trakcie praktyk.

Instytucja przyjmująca organizuje zajęcia i moduły integracyjne na początku 
i w trakcie praktyk, zapewniając w ten sposób studentom poczucie przynależ-
ności do zespołu. 

Integracja może być przeprowadzona online lub w siedzibie firmy. Niezależnie 
od wybranej metody, szczególnie ważne jest, aby studenci przeszli przez ten 
etap, ponieważ ma on istotny wpływ na wyniki praktyk i ich postrzeganie za-
równo przez samych studentów, jak i przez pracodawców. Integracja poprawia 
również pozycję studenta w zespole.

Cytaty:
• Stażyści nie czuli się zintegrowani z zespołem.

• Trudności sprawia nam budowanie zespołu i integracja 
kulturowa.

• Niezwykle trudno jest sprawić, by stażyści dostosowali się 
do kultury firmy bez ich -przynajmniej częściowej - fizycznej 
obecności w firmie.

PR ACODAWCY

vec teezy.com

vec teezy.com
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W jaki sposób możesz zintegrować stażystów 
odbywających staż zdalny? 

	 Zaplanuj pierwsze spotkanie online z Twoim 
stażystą oraz akademickim koordynatorem 
praktyk. 

	 Celem tego spotkania jest poznanie Twojego 
stażysty i jego/jej programu studiów. 
Uzgodnicie również, co oferowany staż może 
jej/jemu przynieść pod względem kompetencji, 
praktycznych umiejętności twardych i miękkich 
oraz co stażysta może wnieść do waszej firmy.  

	 Zorganizuj spotkanie online z członkami 
zespołu, aby powitać i przedstawić im nowego 
superstażystę - lub superstażystkę

	 Telepraca jest niełatwa, gdy ma się 
ograniczony kontakt z innymi. Staje się jednak 
jeszcze trudniejsza, gdy współpracownicy nie 
wiedzą o tobie i twoich zadaniach!

	 Zaprezentuj sowich praktykantów w mediach 
społecznościowych swojej instytucji! Coraz 
więcej firm przedstawia światu swoich 
ukochanych stażystów właśnie w mediach 
społecznościowych. To wzmacnia poczucie 
przynależności i zachęca do pracy. Co więcej, 
stażysta zaczyna tworzyć swoją własną sieć 
kontaktów. Wszyscy zyskują!

	 Zaplanuj regularne spotkania online lub 
stacjonarne ze swoim stażystą, aby spotykać 
się, monitorować pracę i przekazywać 
informacje zwrotne.

	 Telepraca może wywoływać negatywne 
uczucia, takie jak brak efektywności, wypalenie 
zawodowe, izolacja, a nawet depresja. Należy 
więc regularnie sprawdzać, czy stażysta 
dobrze sobie radzi i czy otrzymuje realistyczne 
zadania.

Nigdy wcześniej nie przyjmowałeś stażysty w swojej 
firmie? W takim razie poniższe 6 wskazówek 
z pewnością pomoże Ci doskonale przygotować się do 
pracy ze stażystą:

https://www.themuse.com/advice/6-ways-
to-be-a-great-boss-to-your-intern 

(Źródło: themuse.com) 

Dobre praktyki

Polska firma tłumaczeniowa POZENA postanowiła wdro-
żyć następujące rozwiązania poprawiające integrację 
stażysty z zespołem:

Zadania integrujące: 
Zadania są tak dobrane, że stażyści połowę czasu prze-
znaczają na pracę samodzielną, a połowę na interakcję 
z pracownikami (czat, dialog przez wideoczat, wideokon-
ferencja w większej grupie).

Opiekun stażu lub praktyk: 
Każdemu stażyście przydzielony jest administracyjny 
opiekun stażu, który zajmuje się wszystkimi formalno-
ściami związanymi ze stażem: umowami, przekazaniem 
sprzętu, listą obecności, poświadczeniem ukończenia 
stażu itp. Każdy stażysta posiada również merytorycz-
nego opiekuna stażu, który zapewnia wsparcie podczas 
codziennych zadań związanych z pracą. Ponadto każdy 
stażysta ma dostęp do kanału IT Difficulties Channel, 
gdzie może zgłaszać wszelkie usterki sprzętu lub opro-
gramowania.

Kanał integracyjny: 
Stażyści odbywają staże w kilkuosobowych grupach. 
Możliwość wymiany doświadczeń zapewnia specjalnie 
przygotowany w tym celu kanał, do którego nie mają 
dostępu pracownicy zatrudnieni na etat. 

Spotkania (w fazie testów): 
wieczorne spotkania przy przysłowiowej lampce wina, 
które pozwalają na swobodne rozmowy na tematy fir-
mowe. Dowiedz się, co dzieje się za kulisami. W ramach 
tych spotkań oferujemy również gry integracyjne, takie 
jak „Mroczne opowieści”.

Wunderman Thompson Technology, Polska
Zapewnienie integracji w biurze to fantastyczny sposób, 
aby choćby na kilka godzin spotkać się osobiście - choć 
odbywają się również zdalne wydarzenia integracyjne. 
Członkowie zespołu mogą zagrać w gry online, a nawet 
gry planszowe zmodyfikowane tak, aby można było grać 
przez Internet. 

Tego rodzaju inicjatywy to dość duże wydarzenia; za-
wsze jednak znajdzie się czas, aby przeprowadzić in-
tegrację na mniejszą skalę. Spotkania zespołu zawsze 
warto rozpoczynać od przełamywania lodów. Pomaga 
to w tworzeniu zgranej społeczności, a członkowie ze-
społu dowiadują się więcej o sobie nawzajem. Świet-
nym pomysłem jest również stworzenie przestrzeni do 
rozmów, które nie dotyczą pracy, ale życia prywatnego, 
hobby lub po prostu żartów. Nawet zwykła rozmowa na 
powitanie/pożegnanie może być sposobem na zintegro-
wanie stażystów z zespołem, ponieważ buduje poczu-
cie przynależności i sprawia, że nie czują się w pracy 
osamotnieni. Organizowane jest także specjalne spo-
tkanie, które koncentruje się na jednej osobie przed-
stawiającej prezentację. Osoba ta odpowiada w niej na 
kilka ogólnych pytań, takich jak: Co robisz po pracy? 
Gdzie chciałbyś/chciałabyś mieszkać? Jakiego rodzaju 
muzyki słuchasz? Itd. Co tydzień przedstawiają się kolej-
ni członkowie zespołu. Pomaga to w budowaniu relacji 
międzyludzkich, jest też świetną okazją dla stażystów, by 
opowiedzieć o sobie i nawiązać przyjaźnie. 

Przykłady gier integracyjnych: 

https://www.sessionlab.com/blog/online-
energizers/

https://www.mural.co/blog/online-warm-
ups-energizers

https://www.funretrospectives.com/
category/energizer/

Integracja zdalna: 

https://garticphone.com

https://skribbl.io

https://www.horsepaste.com

DOBRE
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Wyzwanie 8 

Pokonywanie trudności w komunikacji.

Komunikacja cyfrowa to nie tylko wymiana e-maili. 
Praktyki i staże zdalne zwykle nie są wystarczająco in-
teraktywne i nie ułatwiają nawiązywania wartościowych 
kontaktów z rówieśnikami i współpracownikami. 

Potrzebny jest zatem odrębny zestaw narzędzi, które 
ułatwią proces przygotowania, realizacji, prowadzenia, 
nadzorowania i ewaluacji staży i praktyk hybrydowych 
lub zdalnych. W niektórych firmach poważną wadą są 
również potencjalne problemy techniczne, szczególnie 
jeżeli praca polega na konkretnym oprogramowaniu. 

Rozwiązanie 8

Tworzenie ram komunikacji ze 
stażystami i partnerami uniwersyteckimi 
(w stosownych przypadkach) oraz 
opracowanie wspólnego zestawu 
narzędzi i platform cyfrowych.

Ustalenie ram komunikacji (częstotliwość, narzędzia, za-
angażowane osoby) pomoże w efektywnej współpracy 
ze stażystami. Zaleca się, aby przed zatrudnieniem prak-
tykanta lub stażystki zorganizować spotkanie pomiędzy 
pracodawcą (w stosownych przypadkach także akade-
mickim koordynatorem praktyk) a studentem, w celu 
wymiany informacji o programie studiów, umiejętno-
ściach i kompetencjach, których należy nabyć w trakcie 
praktyki lub stażu.  Kontakt pracodawcy z koordynato-
rem praktyk będzie również okazją do budowania rela-
cji z uczelnią, promowania praktyk i podstawą rozwoju 
charakteru współpracy.  

Korzystanie ze wspólnych narzędzi i platform wymiany 
informacji usprawni komunikację z partnerami uniwer-
syteckimi oraz pozwoli zaangażowanym stronom lepiej 
monitorować postępy, problemy i ich rozwiązania. Taka 
platforma, zawierająca dane kontaktowe pracodawców 
i uczelnianych koordynatorów praktyk, pozwala przycią-
gnąć większą liczbę pracodawców, oraz zaangażować 
ich w proces nauczania.

Cytaty:
• Studenci zdecydowanie potrzebują umiejętności komunikacji 

cyfrowej i internetowej.

• Niezbędna jest dobra organizacja pracy, płynna komunikacja, 
rzetelność, elastyczność i szybkie dostosowywanie się do 
nowych narzędzi pracy.

• Wymiana informacji o projekcie przez Internet wymaga 
więcej wysiłku. 

Pracodawca powinien na bieżąco odpowiadać na py-
tania stażystów, a także jasno wyrażać swoje potrzeby 
i oczekiwania, aby uniknąć nieporozumień. Jak więc 
przezwyciężyć problemy w komunikacji ze stażystką czy 
praktykantem? 

Oto kilka wskazówek i narzędzi, z których mogą sko-
rzystać pracodawcy! 

	 Organizuj regularne spotkania online lub roz-
mowy telefoniczne w celu sprawdzenia postę-
pów stażysty.

	 Telepraca może wywoływać negatywne uczu-
cia, takie jak brak efektywności, wypalenie 
zawodowe, izolacja, a nawet depresja. Należy 
więc regularnie sprawdzać, czy stażysta dobrze 
sobie radzi i czy ilość zadań oraz same zadania 
są realistyczne.

	 Aby uniknąć nieporozumień ustal ze stażystą 
harmonogram pracy.

	 Organizuj nieformalne spotkania lub zachęcaj 
do rozmów w przerwie od pracy: Kto powie-
dział, że nie da się zrobić przerwy na kawę on-
line? Dbaj o regularny kontakt ze stażystą or-
ganizując nieformalne spotkania. We wspólnej 
pracy powinno być miejsce na spędzenie miło 
czasu z zespołem w pozytywnej atmosferze. 

DOBRE

RADY

Dobre praktyki 

POZENA, polska firma tłumaczeniowa, postanowiła 
wdrożyć następujące rozwiązania usprawniające co-
dzienną komunikację:
Odbiór sprzętu komputerowego: 
Na 3 dni przed rozpoczęciem stażu odbywa się spotka-
nie w biurze. Odbiór sprzętu komputerowego jest okazją 
do bezpośredniej rozmowy.
Pomoc w instalacji sprzętu komputerowego: 
Na 1-2 dni przed rozpoczęciem stażu sprawdzamy czy 
sprzęt komputerowy został poprawnie zainstalowany, 
a także podłączamy komputer do firmowego intrane-
tu. Przydzielamy również wszystkie wymagane licencje. 
Dzięki temu stażysta może korzystać ze wszystkich za-
sobów firmy.
Instruktażowe filmy wideo: 
Pierwsze trzy dni stażu poświęcamy na szkolenia. Ta 
część jest obowiązkowa, ponieważ gwarantuje powo-
dzenie stażu. Stażyści uczą się obsługi podstawowe-
go oprogramowania i zapoznają z typami zadań, które 
będą musieli wykonać w trakcie stażu. Po każdym filmie 
odbywa się spotkanie online z jego twórcą, który odpo-
wiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości. Podczas szko-
lenia przekazywane są wszystkie niezbędne informacje, 
a cała zdobyta wiedza jest wykorzystywana w praktyce 
podczas stażu. Filmy i instrukcje są dostępne przez cały 
czas trwania stażu.
Microsoft Teams: 
Komunikacja jest oparta na dobrze znanym rozwiązaniu 
firmy Microsoft. Stażyści stają się członkami poszcze-
gólnych Zespołów i mają dostęp do potrzebnych Ka-
nałów. Komunikacja werbalna odbywa się zawsze przy 
włączonych kamerach internetowych. Komunikacja na 
czacie odbywa się zgodnie z zasadami obowiązujący-
mi w firmie, co gwarantuje jej skuteczność. Jeden z fil-
mów instruktażowych jest poświęcony samej platformie  
Teams.

Poważne zadania: 
Studentom stawiamy realne zadania, które stanowią 
istotną część naszych projektów językowych. Zaprasza-
my ich do prawdziwego świata biznesu, nie do labora-
torium. Mają wsiąść na konia – nie oglądać westerny. 
Dla bardziej ambitnych studentów mamy zadania wy-
kraczające poza podstawowy program praktyk i staży, 
takie jak pomoc w realizacji projektów audiowizualnych, 
tłumaczenie stron internetowych czy tłumaczenia ustne. 
Zwrot sprzętu komputerowego:  Po zakończeniu sta-
żu studenci przynoszą sprzęt z powrotem do biura. 
Wszystkie formalności związane ze stażem odbywają się 
w tym samym dniu. Zakończenie stażu poświadczamy 
w Dzienniku Praktyk. Studenci otrzymają również przy-
gotowane referencje. 
Wunderman Thompson Technology, Polska
Czaty i kanały stworzone dla pracowników dzielą się na 
kilka odrębnych kategorii. Niektóre z nich mają charakter 
czysto informacyjny – służą do ogłaszania komunikatów 
dla całej firmy. Inne skupiają się na konkretnych spo-
łecznościach, zarówno formalnych, jak i nieformalnych: 
np. miłośnicy kotów czy osoby zainteresowane tech-
nologiami front-endowymi. Do tych społeczności może 
dołączyć każdy, a jest w czym wybierać. Większość ko-
munikacji odbywa się jednak na czatach tworzonych na 
potrzeby poszczególnych projektów. Tutaj członkowie 
zespołu mogą rozmawiać o zadaniach, które wykonują 
oraz poprosić o pomoc, jeśli napotkają problem. 

Mamy kilka zasad dotyczących dyspozycyjności sta-
żystów. Wielu z nich pracuje tylko na pół etatu, a ich 
plan zajęć na uczelni codziennie się zmienia. Minimal-
ny zalecany czas spędzony jednorazowo w pracy to 4 
godziny. Mamy też tzw. „godziny kluczowe”, w których 
pracuje większość pracowników. Jeśli stażysta nie jest 
dostępny w kluczowych godzinach, powinien wpisać 
w kalendarzu, w jakich godzinach będzie pracował, np. 
9-12, 15-18. Dzięki temu zespół, do którego należy sta-
żysta, może tak zaplanować swoje spotkania, aby wszy-
scy mogli w nich uczestniczyć.  

PR ACODAWCY
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Wyzwanie 9 

Mentoring i nadzór nad stażystami 
i praktykantkami.

Mentorowanie stażystów w ramach stażu zdalnego wy-
maga specjalnych kompetencji i struktur.

W porównaniu z tradycyjnym stażem na miejscu, men-
toring zdalny jest bardziej wymagający.  Studenci skar-
żą się, że podczas pracy zdalnej brakuje im kontaktu 
z opiekunem w instytucji przyjmującej. Jeżeli zadania 
nie są jasno określone od samego początku, stażyści 
nie będą w stanie sprostać oczekiwaniom i łatwo utracą 
motywację. 

Rozwiązanie 9

Stworzenie kompletnego planu 
mentoringu.

Od samego początku należy ustalić takie kwestie, jak 
przewidywane obciążenie pracą, potrzebny sprzęt, za-
dania i aspekty organizacyjne. Stażyści potrzebują re-
gularnych spotkań nie tylko z przełożonym, ale z całym 
zespołem, tym bardziej, gdy pracują zdalnie. Najważ-
niejsza jest możliwość monitorowania pracy i przekazy-
wania informacji zwrotnej, ponieważ pomaga stażystom 
szybko reagować na krytykę, stale się doskonalić oraz 
zdobywać nowe doświadczenia i kompetencje. Praco-
dawca powinien w szczególności podkreślić/poświad-
czyć twarde i miękkie umiejętności stażysty, sposób 
radzenia sobie z zadaniami, problemami i wyzwaniami, 
aby uczestnicy praktyki lub stażu byli świadomi swoje-
go potencjału  i posiadanych kompetencji. Ocena może 
mieć formę listu polecającego, arkusza oceny, lub świa-
dectwa opisowego, które zawiera listę umiejętności na-
bytych przez stażystów podczas zdalnej lub hybrydowej 
praktyki.  

Cytaty:
• Instytucja przyjmująca powinna sprawować stały 

i bezpośredni nadzór nad stażystami.

• Nie wiedzieliśmy, jak monitorować obecność i zaangażowanie 
studentów podczas praktyk zdalnych, ponieważ nie było ich 
fizycznie w firmie.

Możesz postrzegać praktykantów jako współpracow-
ników, nie zapominaj jednak, że przyszli na staż, aby 
się uczyć. Nawet bardzo samodzielne osoby trze-
ba nadzorować: jak radzą sobie z realizacją zadań, 
czy wiedzą co i jak należy zrobić, jakim narzędziem 
i w jakim czasie należy się posłużyć. 

	 Nagradzaj swojego stażystę, utrzymuj 
motywację na wysokim poziomie!

	 Jeżeli zadania nie są wykonywane zgodnie 
z oczekiwaniami, udziel wyjaśnień, co jest 
nie tak i jak można to poprawić. 

	 Jeżeli dobrze sobie radzi, pamiętaj, żeby 
pochwalić jego lub jej umiejętności! 

	 Wykorzystaj narzędzia internetowe do 
nadzorowania praktykanta lub stażystki 
i monitorowania realizacji zadań. Upewnij 
się, że lista rzeczy do zrobienia jest 
rozsądna, i że warunki pozwalają na ich 
wykonanie! 

	 Oto 20 przykładowych narzędzi do 
monitorowania postępów twojego stażysty:

https://www.proprofsproject.com/
lists/best-project-collaboration-
software/

Dobre praktyki

Poniżej przedstawiamy przykłady praktyk z  powodze-
niem wdrożonych przez POZENĘ, polską firmę tłuma-
czeniową dążącą do uzyskania statusu najlepszego or-
ganizatora staży. 

Informacja zwrotna po zakończeniu zadania: 
po wykonaniu każdego zadania stażysta otrzymuje in-
formację zwrotną, co pozwala maksymalnie przyspie-
szyć proces wdrożenia do pracy. 

Informacje zwrotne od stażystów: 
o satysfakcję ze stażu pytamy dwukrotnie w trakcie jego 
trwania: po upływie dwóch (25% programu) i sześciu 
tygodni (75% programu). W tym celu wykorzystuje się 
dedykowane wideokonferencje. 

Opinia o stażyście: 
do Dziennika Praktyk dołączona jest formalna opinia. 
Opiekun przygotowuje także dodatkową opinię na po-
trzeby wewnętrzne (najlepsi parktykanci mogą ubiegać 
się o płatny staż).

Ankieta ewaluacyjna: 
Na zakończenie stażu każdy stażysta otrzymuje ankietę 
ewaluacyjną. Kwestionariusz jest anonimowy. Chcemy 
dowiedzieć się, co możemy poprawić. Pozwala nam to 
na ciągłe doskonalenie programu stażowego.

Wunderman Thompson Technology, Polska
• Każdy uczestnik stażu ma przydzielonego opiekuna, 

który jest doświadczonym menedżerem i  posia-
da bogatą wiedzę na temat miejsca pracy. Pierw-
sze spotkanie powinno jasno określać oczekiwania 
i  cele. Jeśli jest to możliwe, dobrze jest zorgani-
zować takie spotkanie w  biurze, twarzą w  twarz. 
Przełożony musi od początku budować relację ze 
stażystą; przekazywać mu wartości praktykowane 
w  firmie, budować poczucie przynależności, za-
poznać z historią firmy. Stażystę informuje się, że 
oczekuje się od niego nie tylko wykonywania zadań 
służbowych, ale także uczenia się i  nawiązywania 
relacji z innymi członkami zespołu. 

 Stażystów zachęca się do zadawania pytań na cza-
tach, zarówno zespołowych, jak i  firmowych, tak 
aby przełożony nie był jedyną osobą, do której 
mogą zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu proble-
mów. Oprócz opiekuna, ważną osobą dla stażysty 
jest kierownik zespołu projektowego. Opiekun nie 
jest w stanie pomóc w rozwiązywaniu problemów 
technicznych lub związanych z  konkretnym zada-
niem, ale może to zrobić kierownik zespołu.

 
• Stażyści są pełnoprawnymi członkami zespołu. Bio-

rą udział w spotkaniach zespołu, gdzie zachęca się 
ich do udziału w dyskusji. Wnoszą nową perspek-
tywę, co może pomóc w  rozwiązaniu problemów, 
z którymi boryka się zespół. Organizowane są rów-
nież spotkania, podczas których zespół przedstawia 
wyniki pracy. Stażyści mogą na nich zaprezentować 
swoją pracę i osiągnięcia. Mogą też sami przygoto-
wać prezentacje, w których przybliżą swoją pracę. 
Prezentacje te (określane jako „Dzielenie się wie-
dzą”) udostępniane są na poziomie zespołowym lub 
firmowym.

• Opiekun spotyka się ze stażystą co dwa tygodnie. 
Natomiast po upływie półtora miesiąca zbiera opi-
nie o stażyście i udziela informacji zwrotnej. Służy 
to bieżącej ocenie pracy, a także wyznaczanie celów 
i obszarów wymagających poprawy. Na zakończe-
nie stażu, ponownie zbierane są opinie i oceny pra-
cy stażysty. Tym razem sprawdza się, czy nastąpiła 
poprawa i czy wszystko jest w porządku. Podczas 
ostatniego spotkania informacje zwrotne zbierane 
są również od stażysty, co pozwala sprawdzić, czy 
staż przebiegał prawidłowo z perspektywy stażysty.
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https://www.proprofsproject.com/lists/best-project-collaboration-software/
https://www.proprofsproject.com/lists/best-project-collaboration-software/
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AKADEMICCY 

KOORDYNATORZY 

PRAKTYK 

Rola uczelnianych koordynatorów praktyk studenckich różni się w zależ-
ności od kraju i uczelni: we Francji są oni bardziej zaangażowani w cały 
proces niż w Niemczech i Polsce, gdzie ich ogranicza się do sprawdzenia, 
czy praktyki zostały prawidłowo zrealizowane. W Niemczech i w Polsce ko-
ordynatorzy akademiccy nie ingerują we współpracę między studentami 
a pracodawcami, dopóki nie pojawiają się problemy. Łącznie przeprowa-
dzono 51 ankiet oraz 11 szczegółowych wywiadów wśród koordynatorów 
akademickich. 

Respondenci pochodzili głównie z Uniwersytetu w Strasburgu, Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Technologii w Karlsru-
he. Główne wyzwania związane ze stażami zdalnymi/hybrydowymi, opisywa-
ne przez uczelnianychkoordynatorów praktyk to trudności administracyjne, 
komunikacyjne i organizacyjne.

AKADEMICCY 
KOORDYNATORZY 
PRAKTYK 

vec teezy.com
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Wyzwanie 10 

Skuteczne monitorowanie zmian na 
rynku pracy związanych z transformacją 
cyfrową.

Transformacja cyfrowa wiąże się nie tylko z dostępno-
ścią nowych narzędzi cyfrowych, ale przede wszystkim 
z umiejętnościami cyfrowymi, których wykształcenie 
jest istotne dla obecnych i przyszłych rynków pracy. 
Wymaga to systemowego podejścia do polityki i praktyk 
uniwersyteckich we wszystkich misjach uczelni. Jeśli 
chcemy, aby nasi studenci radzili sobie w przyszłości, 
musimy zadbać o to, by wykładowcy rozumieli dynami-
kę zmian na rynku pracy. Innymi słowy, musimy zacząć 
od siebie! Transformacja cyfrowa to konieczność ciągłe-
go rozwoju przez całe życie zawodowe. Ewoluować będą 
umiejętności techniczne (twarde), natomiast umiejęt-
ności miękkie mają znaczenie dla wszystkich zawodów. 
Uczelnie muszą być gotowe do zaoferowania szkoleń 
dla studentów i absolwentów. Postrzegajmy ich jako 
naszych “przyszłych klientów”, którzy będą wracać, aby 
dokształcać się w miarę postępu kariery zawodowej.  

Rozwiązanie 10 

Opracowanie programów szkoleniowych 
dla doradców życiowych i  zawodowych, 
którzy będą śledzić i monitorować odpo-
wiednie kompetencje oczekiwane przez 
rynek pracy oraz udzielać spersonalizo-
wanych porad wskazujących, jakie umie-
jętności należy rozwijać.

Uczelnie muszą opracować program, który pomoże stu-
dentom, absolwentom i innym pracownikom dostoso-
wać się do trwającej transformacji cyfrowej. Wymaga 
to stworzenia nowych zawodów: doradców życiowych 
i biznesowych, którzy będą znać i rozumieć oczekiwa-
ne na rynku pracy i związane z transformacją cyfrową 
umiejętności. 

Cytaty:
• Musimy być w stanie określić potrzeby studentów 

związane z pracą zdalną  

• Zdalne staże i praktyki sprzyjają rozwojowi umiejętności 
niezbędnych do pracy na platformach cyfrowych 
wymaganych przez pracodawców.

Koordynatorzy praktyk powinni obserwować trendy 
na rynku pracy i być pionierami we wdrażaniu ich na 
uczelniach.

	 Staraj się podążać za trendami; daj się 
zainspirować wiodącym uniwersytetom 
i instytucjom edukacyjnym.

	 Dbaj o swój własny rozwój zawodowy; 
pomoże Ci to wychwycić i zrozumieć aktualne 
wyzwania.

	 Bierz udział w konferencjach, seminariach, 
warsztatach związanych z tematem. 

 Nawiązuj kontakty.

Dobre praktyki

Współcześni wykładowcy potrzebują 
umiejętności cyfrowych na każdym poziomie 
edukacji – Uniwersytet Otwarty (jyu.fi). 

https://www.jyu.fi/en/

Program Digitally Competent Educators jest re-
alizowany na poziomie europejskim przez cztery uniwer-
sytety zajmujące się uczeniem zdalnym: 

– Uniwersytet Jyväskylä (Finlandia), 
– Universidade Aberta (Portugalia), 
– Uniwersytet Anadolu (Turcja) 
– FernUniversität w Hagen (Niemcy). 

Program nauczania jest podzielony na trzy moduły:

PIERWSZY MODUŁ 
Wprowadzenie do kompetencji cyfrowych dla 
nauczycieli
jest podstawą do zdobywania wiedzy na temat wykorzy-
stania technologii cyfrowych w komunikacji, współpracy 
i rozwoju zawodowym, w celu zwiększenia integracji, 
personalizacji i aktywnego zaangażowania studentów.

DRUGI MODUŁ 
Nauczanie i uczenie się za pomocą zasobów 
cyfrowych
obejmuje wykorzystanie technologii cyfrowych w na-
uczaniu i uczeniu się, w tym pozyskiwanie, tworzenie 
i udostępnianie zasobów cyfrowych.

TRZECI MODUŁ 
Rozwój i ocena kompetencji cyfrowych
koncentruje się na wykorzystaniu technologii i strategii 
cyfrowych w celu poprawy procesu oceniania poprzez 
umożliwienie uczącym się twórczego i odpowiedzialne-
go korzystania z technologii cyfrowych do zdobywania 
informacji, prowadzenia komunikacji, tworzenia treści, 
utrzymywania dobrego samopoczucia i rozwiązywania 
problemów.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/
digcompedu
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Wyzwanie 11

Pokonywanie problemów 
komunikacyjnych w triadzie: 

akademiccy 
koordynatorzy praktyk  

 studenci    pracodawcy

Komunikacja cyfrowa to nie tylko wymiana e-maili. To 
również narzędzia, które usprawnią proces przygotowa-
nia, realizacji i oceny praktyk hybrydowych lub zdalnych. 
Komunikacja powinna być przyjazna dla użytkownika, 
angażująca, ale także przejrzysta i skuteczna. Wymaga 
to np. dokładnego zdefiniowania ról, obowiązków i wy-
magań. Ważne, aby wyjaśnić nieporozumienia, poten-
cjalne konflikty lub problemy, które mogą się pojawić, 
np. kwestie dostępu do intranetu i innych wewnętrz-
nych zasobów pracodawcy. Narzędzie do komunikacji 
musi sprzyjać integracji studentów w środowisku pracy 
i w zespole. 

Z drugiej strony, narzędzia służące skutecznej komu-
nikacji umożliwią koordynatorowi praktyk z  ramienia 
uczelni pełnienie roli mediatora pomiędzy studentem 
a  instytucją przyjmującą w przypadku pojawienia się 
jakichkolwiek problemów. Koordynator akademicki po-
winien bowiem pełnić rolę “systemu wsparcia” podczas 
praktyk studenckich.  

Rozwiązanie 11

Opracowanie wspólnego zestawu narzę-
dzi i platformy cyfrowej dla akademic-
kich koordynatorów praktyk, studentów 
i pracodawców, które ułatwią wymianę 
informacji, pozwolą monitorować postę-
py oraz na bieżąco opisywać konkretne 
problemy i rozwiązania.  

Papier i długopis należą do przeszłości! Wspólnie z pra-
codawcami, uczelnie powinny stworzyć platformy do 
wymiany dokumentów oraz łatwego kontaktu między 
stronami zaangażowanymi w praktyki i staże studenc-
kie. Nie ma jednak jednego rozwiązania, które można by 
polecić wszystkim. Każdy wydział lub uczelnia powinny 
zdecydować, w jaki sposób tego rodzaju platformę moż-
na powiązać z innymi obowiązującymi praktykami i zasa-
dami. Ponadto, dzięki platformie, pozwalającej przeszu-
kiwać dane kontaktowe pracodawców i koordynatorów 
praktyk, uczelnie mogą zainteresować pracodawców 
i zaangażować ich w proces uczenia. Można by również 
stworzyć platformę do kontaktu pracodawców i studen-
tów; bazę ofert praktyk i staży czy zamieścić informacje 
na temat oferowanych szkoleń z zakresu narzędzi do 
komunikacji online i etykiety biznesowej. Taka platforma 
mogłaby również określać i regulować formalne warunki 
odbywania staży cyfrowych.  

Należy zapewnić i uwzględniać regularną ocenę wyzwań 
stojących przed studentami i pracodawcami. 

Dobre praktyki

Niektóre uczelnie udostępniają stronę internetową, która służy jako platforma 
wymiany tego typu informacji. Patrz: 

strona z ofertami praktyk i staży dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:
https://biurokarier.uj.edu.pl/en_GB/student/praktyki

strona z ofertami staży dla studentów Erasmusa     
https://erasmusintern.org  

 

Budowanie bliskich relacji z pracodawcami, opartych 
na zaufaniu i wymianie wiedzy leży u podstaw roli 
koordynatora praktyk, więc:

	 Stwórz pracodawcom możliwość 
zaprezentowania profilu firmy, jej 
oczekiwań, wymagań i wartości, etykiety 
firmowej oraz procesu odbywania stażu.

	 Organizuj spotkania pracodawców 
<> studentów na miejscu lub online, 
nieformalne spotkania, twórz możliwości 
nawiązywania kontaktów.

	 Stale zachęcaj pracodawców do 
utrzymywania kontaktów z uczelnią 
i studentami poprzez różne kanały, 
np. media społecznościowe, targi 
pracodawców, wspólne programy 
nauczania, programy dla absolwentów.

	 Zdecyduj jaki model długoterminowej 
współpracy z pracodawcami będzie 
najlepszy dla twojego wydziału. 

DOBRE
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KOORDYNATORZY

Cytaty:
• Podobała mi się możliwość obejrzenia w ramach praktyki 

kilku lekcji w różnych szkołach w ciągu jednego dnia!

• Świetnie sprawdza się kontakt i komunikacja za 
pośrednictwem platformy internetowej.

• Znacznie lepszy kontakt ze studentami. Mogłam o wiele 
lepiej zrozumieć ich potrzeby.

AK ADEMICCY KOORDYNATORZY PR AKT YK
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Wyzwanie 12 

Wzmacnianie więzi z pracodawcami.  

Efektywna, wielowymiarowa współpraca wymaga po-
dejścia systemowego i przestrzeni organizacyjnej, co 
z kolei wiąże się z zaangażowaniem kadry akademickiej 
i administracyjnej. Jeśli chcemy, aby zarówno studenci, 
jak i pracodawcy odnieśli korzyści ze staży, powinniśmy 
stworzyć ścieżki działania, które dają skuteczne możli-
wości nawiązywania kontaktów. W ten sposób będziemy 
w stanie określić i zaspokoić potrzeby uczestników tego 
procesu, szybko reagować na zmiany oraz monitorować 
wyniki współpracy. Wszystkie zaangażowane strony po-
winny czerpać korzyści ze współpracy. 

Rozwiązanie 12 

Rozwijanie centrów praktyk i staży 
na wydziałach oraz tworzenie baz 
danych pracodawców skatalogowanych 
według kierunków studiów. Włączenie 
pracodawców w proces tworzenia 
programów nauczania.

Wydziały wraz z Biurami Karier powinny prowadzić dy-
namiczne bazy danych z wykorzystaniem wspomnianej 
wyżej platformy cyfrowej. Powinny one zawierać szcze-
gółowe informacje o potrzebach potencjalnych praco-
dawców, ich oczekiwaniach wobec studentów, wyma-
ganych umiejętnościach oraz kompetencjach, które 
studenci mogą zdobyć podczas praktyk. Należy także 
wyszczególnić kryteria oceny praktyk i staży. Włączenie 
pracodawców w proces tworzenia programów naucza-
nia pomoże studentom nabyć na studiach umiejętności 
i kompetencje pożądane u kandydatów na praktyki. Po-
winny być dostępne krótkie intensywne kursy przygo-
towujące do stażu (zob. Zalecenia dotyczące modułów 
e-learningowych).  

Cytaty:
• Jeśli jesteś pracodawcą, poznaj kulturę uczelni i organizację 

zajęć w danym roku akademickim, zbuduj relacje 
z uczelnianymi koordynatorami praktyk i biurami karier.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów, które koordy-
nator praktyk może wdrożyć, aby pomóc studentom 
w realizacji staży i praktyk zdalnych lub hybrydowych.

	 Rozwijaj współpracę z partnerami zewnętrzny-
mi wydziału - pytaj o potrzeby i oczekiwania 
pracodawców.

	 Pamiętaj o potencjale absolwentów.
	 Upewnij się, że baza danych ofert i partnerów 

wydziału jest aktualizowana na bieżąco.
	 W procesie poszukiwania praktyk pomocna 

może być ścisła współpraca z Biurem Karier 
uczelni. 

	 Pamiętaj o sieciowaniu: bierz udział w konfe-
rencjach, seminariach, warsztatach i grupach 

roboczych z pracodawcami i partnerami wy-
działu. Rozpowszechniając w ten sposób infor-
macje możesz rozbudzać inicjatywę studentów, 
kierować ich w stronę odpowiednich dziedzin 
i uświadamiać, na jakie praktyki i staże mogą 
się zgłosić.

	 Listy mailingowe są dobrym sposobem na 
dystrybucję ofert. Sprawdziły się szczególnie 
wśród studentów, którzy chcą być na bieżąco 
z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi 
ofert praktyk i staży, lub ogólnie kwestiami 
związanymi z ich kierunkiem studiów. Opano-
wanie sztuki komunikacji cyfrowej jest w dzi-
siejszych czasach kluczowe.

Inwestujący w technologie edukacyjne “Simply Do Ide-
as” nawiązał współpracę z Uniwersytetem Południowej 
Walii, aby uruchomić pierwszą w Wielkiej Brytanii plat-
formę cyfrową umożliwiającą uczelniom i przedsiębior-
stwom współpracę nad rozwiązaniami biznesowymi. 
Pierwsza w swoim rodzaju platforma cyfrowa Simply 
Link miała zrewolucjonizować sposób współpracy orga-
nizacji komercyjnych z uczelniami. Narzędzie umożliwia 
MŚP, organizacjom trzeciego sektora i organizacjom 
charytatywnym zwrócenie się o pomoc do studentów 
wszystkich kierunków studiów za pośrednictwem plat-
formy internetowej. Wyzwania zgłaszane przez przed-
siębiorstwa zostaną przydzielone uniwersyteckiemu 
zespołowi ds. przedsiębiorczości w celu oceny, analizy 
i doradzania przedsiębiorstwom.  

Inicjatywa ta umożliwia rozwiązywanie rzeczywistych 
problemów biznesowych, łącząc naukę z praktyką oraz 
pozwalając na zastosowanie wiedzy w środowisku ko-
mercyjnym, co pomoże studentom zdobyć doświadcze-
nie. W zamian, przedsiębiorstwa skorzystają z szerszego 
dostępu do środowisk akademickich oraz strategicz-
nego i kreatywnego rozwiązywania problemów. Stu-
denci i przedsiębiorstwa zaczną korzystać z platformy 
internetowej opracowanej przez walijską firmę jeszcze 
w tym semestrze. „Simply Do Ideas” to firma zajmująca 
się technologiami edukacyjnymi, która wspiera rozwój 
pomysłów biznesowych na wczesnym etapie poprzez 
platformę internetową wykorzystywaną w  szkołach, 
uczelniach i na uniwersytetach. Zaprojektowana dla Uni-
wersytetu Południowej Walii platforma jest dowodem 
innowacyjnego podejścia obu partnerów do kształcenia 
w zakresie przedsiębiorczości.

Dobre praktyki

Simply Do Ideas
https://www.southwales.ac.uk/news/news-
2017/pioneering-digital-platform-set-bring-
education-and-business-together/
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AK ADEMICCY KOORDYNATORZY PR AKT YK

https://www.southwales.ac.uk/news/news-2017/pioneering-digital-platform-set-bring-education-and-business-together/
https://www.southwales.ac.uk/news/news-2017/pioneering-digital-platform-set-bring-education-and-business-together/
https://www.southwales.ac.uk/news/news-2017/pioneering-digital-platform-set-bring-education-and-business-together/
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Pracownicy administracyjni uczelni, np. pracujący w jednostkach administracyj-
nych związanych z mobilnością, kwestiami prawnymi czy akredytacją, również 
służą wsparciem w stażach i praktykach zdalnych/hybrydowych. Dlatego też roz-
wiązania przewidziane dla pozostałych grup docelowych odnoszą się także do 
pracowników administracyjnych. 

Łącznie przeprowadziliśmy 46 ankiet i 9 wywiadów indywidualnych wśród człon-
ków kadry administracyjnej uczelni. Respondenci pochodzą głównie z Uniwersy-
tetu w Strasburgu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Instytutu 
Technologicznego w Karlsruhe. W badaniu wzięli udział także respondenci z BOKU 
w Wiedniu oraz z Johannes Gutenberg Universität Mainz. 

Respondenci wskazywali na najczęstsze problemy administracyjne związane 
z umową o staż:

• Procedury legislacyjne (zwłaszcza w przypadku staży zagranicznych lub 
w firmach zagranicznych)

• Zbieranie podpisów
• Ubezpieczenie studentów
• Kwestie wynagrodzeń studentów

PRACOWNICY 

ADMINISTRACYJNI 

UCZELNI

PRACOWNICY 
ADMINISTRACYJNI 
UCZELNI

Des igned by  pch .vec to r  /  Freep ik
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Wyzwanie 13 

Integralność uczelnianych  systemów 
i usług.             
    
Biuro Karier powinno ściśle współpracować z innymi 
biurami administracyjnymi, np. z działem wymiany mię-
dzynarodowej i mobilności, czy działem prawnym. Obieg 
dokumentacji powinien być ustalony i zrozumiały dla 
wszystkich zaangażowanych stron, aby uniknąć niepo-
rozumień i powielania zadań. Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku staży zagranicznych, gdzie wymagane 
jest tłumaczenie dokumentów oraz pogodzenie różnych 
kwestii prawnych. 

Trudności wynikają także z konieczności osiągnięcia 
porozumienia co do uznawania i/lub administracyjnego 
zatwierdzania dobrowolnych lub obowiązkowych praktyk 
i staży przez różne programy nauczania na uczelniach.

Rozwiązanie 13 

Opracowanie wspólnego zestawu 
narzędzi i platformy cyfrowej 
dla pracodawców, uczelnianych 
koordynatorów praktyk, studentów 
i pracowników administracyjnych 
uczelni, które ułatwią szybką wymianę 
informacji między wszystkimi 
zaangażowanymi stronami i pozwolą 
im lepiej monitorować postępy, a także 
aktualizować informacje o konkretnych 
problemach i rozwiązaniach. 

Każdy wydział lub uniwersytet powinien zdecydować, 
jak połączyć taką platformę z istniejącymi praktykami 
i  strategiami uczelni. Takie rozwiązanie, zawierające 
dane kontaktowe pracodawców i koordynatorów prak-
tyk na uczelni, pozwala przyciągnąć większą liczbę pra-
codawców, oraz zaangażować ich w proces nauczania. 
Jeśli chodzi o staże zdalne i hybrydowe, wyszukiwarka 
pomogłaby studentom znaleźć najbardziej odpowiednie-
go pracodawcę. Stwarza to również firmom możliwość 
zaprezentowania aktualnej oferty staży i praktyk.

Cytaty:
• Dzięki pracy w sieci mamy do dyspozycji znacznie 

więcej kanałów komunikacji. 

• Praca zdalna umożliwia znacznie większą 
elastyczność, na przykład przy uzgadnianiu 
terminów konsultacji ze studentami.

	 Opracuj narzędzia do organizacji mniej lub 
bardziej formalnych spotkań, np. kawiarenka, 
wirtualne przerwy na kawę, czat, sesje 
Q&A itp. 

	 Stwórz grupę ekspertów, która zintegruje 
przedstawicieli różnych jednostek i szczebli 
administracyjnych.

DOBRE

RADY

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

vec teezy.com

Dobre praktyki

W ramach projektu DigiPass wielostronnego partnerst-
wa strategicznego Erasmus+ opracowano program sz-
koleniowy dotyczący wirtualnego środowiska wspierania 
mobilności. Pracownicy administracji uniwersyteckiej 
uzyskuja dostęp do zestawu narzędzi dla pracowników, 
w tym do list kontrolnych, opisów przypadków i zest-
awów często zadawanych pytań. Zespół DigiPass opra-
cował także moduły dotyczące świadomości kulturowej, 
zdrowia i dobrego samopoczucia oraz przygotowania do 
kariery zawodowej. Polecamy odwiedzenie strony inter-
netowej DigiPass pod adresem  

https://www.digi-pass.eu

gdzie można uzyskać więcej informacji i dołączyć do 
społeczności.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI UCZELNI

https://www.digi-pass.eu


P R Z E W O D N I K  D O B R Y C H  P R A K T Y K Jak odnieść sukces na zdalnym stażu lub praktyce EUROPEJSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ INNOWACJI W ZAKRESIE ZDALNYCH STAŻY I PRAKTYK 

58 59

Wyzwanie 14 

Dostosowanie procesów i narzędzi orga-
nizacyjnych, administracyjnych i tech-
nicznych do cyfrowej rzeczywistości 
staży i praktyk (budowanie potencjału 
cyfrowego uczelni).

Jeśli chodzi o  transformację cyfrową, uniwersytety 
często pozostają w tyle za środowiskiem biznesowym. 
Pandemia COVID-19 niewątpliwie przyspieszyła postęp 
technologiczny w tej dziedzinie. Uczelnie nadal muszą 
zwiększać potencjał cyfrowy, rozwijać zasoby, infrastruk-
turę, przepisy, procesy, możliwości i kulturę. Należy pa-
miętać, że transformacja cyfrowa dotyczy również ludzi 
i ich sposobu myślenia, ich umiejętności i kompetencji. 

Przyjęcie celów kultury cyfrowej na poziomie kadry kie-
rowniczej, naukowców, studentów i administracji jest 
kluczem do udanej transformacji cyfrowej. Jeśli chodzi 
o staż cyfrowy, proces ten powinien być uproszczony 
i pozbawiony zbyt wielu obciążeń administracyjnych. 
Wymaga to zaufania między wszystkimi zaangażowa-
nymi. Z drugiej strony, procedura, wymagana doku-
mentacja i odpowiednie przepisy powinny być jasno 
zakomunikowane w miejscu dostępnym dla studentów 
i pracodawców. 

Rozwiązanie 14

Włączenie transformacji cyfrowej do mi-
sji, strategii i procedur uniwersyteckich: 
budowanie nowej kultury cyfrowej na 
uniwersytetach, a także rozwijanie umie-
jętności cyfrowych.    

Jest to rozwiązanie systemowe, pionowe i poziome, któ-
re w rzeczywistości stanowi warunek wstępny transfor-
macji cyfrowej uniwersytetów oraz skutecznych relacji 
cyfrowych z innymi partnerami i interesariuszami. Jak 
wskazano powyżej, wymaga to nie tylko inwestowania 
w infrastrukturę uniwersytecką, ale również w ludzi i or-
ganizację uczelni w ogóle. Proponowane rozwiązanie 
obejmuje także zdalne nauczanie i uczenie się w ramach 
procesu cyfrowych praktyk i staży.  

Na poziomie sojuszu EPICUR można także stworzyć 
platformę, której celem będzie łączenie pracodawców 
i studentów oraz udostępnienie bazy ofert staży i szko-
leń dotyczących odpowiednich narzędzi komunikacji 
internetowej i/lub etykiety biznesowej. Taka platforma 
mogłaby również określać i regulować formalne warunki 
odbywania staży cyfrowych. 

Dobre praktyki

Cyfrowa strategia Uniwersytetu w Durham
https://www.dur.ac.uk/cis/digitalstrategy/

Cyfrowa strategia Uniwersytetu Greenwich
https://docs.gre.ac.uk/rep/information-and-library-services/digital-strategy

CYFROWA STRATEGIA KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Uniwersytetu w Leeds
https://ses.leeds.ac.uk/info/22149/a-z_of_policies_and_key_documents/639/digital_
strategy_for_student_education

Cyfrowa strategia Uniwersytetu Oksfordzkiego
https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Digital%20Strategy.pdf

Digital development and transformation are 
dynamically evolving issues, so: 

	 Be ambassador of digital transformation – 
search for inspiration and best practice

	 Keep an open mind and be flexible

	 Join the teams responsible for strategy of your 
institution

	 Don’t be afraid to suggest solutions

DOBRE

RADY

vec teezy.com

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Cytaty:
• Tworzenie i rozwijanie platform współpracy 

między uczuleniami a pracodawcami jest 
kluczowe!

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI UCZELNI

https://www.dur.ac.uk/cis/digitalstrategy/
https://docs.gre.ac.uk/rep/information-and-library-services/digital-strategy
https://ses.leeds.ac.uk/info/22149/a-z_of_policies_and_key_documents/639/digital_strategy_for_student_education
https://ses.leeds.ac.uk/info/22149/a-z_of_policies_and_key_documents/639/digital_strategy_for_student_education
https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Digital%20Strategy.pdf
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Moduł KOMUNIKACJA 
prowadzenie szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji w ramach 
staży zdalnych.

•	 Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe do sprawnej komunikacji 
i zarządzania pracą na stażu zdalnym?

•	 Tajemnice skutecznej komunikacji online.
•	 Konflikty online: najczęściej popełniane błędy w komunikacji online.
•	 Integracja cyfrowa – jak wykorzystać różne formaty, takie jak: 

kawiarenka i wirtualne przerwy na kawę, aby zapewnić płynne 
wprowadzenie do zepsołu i integrację. 

•	 Budowanie wirtualnych relacji i zarządzanie pracą zespołową.

Moduł UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE 
przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz 
rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów.

•	 Przyszłość i Ja – jak określić osobiste cele rozwoju, zdefiniować 
mocne strony, zidentyfikować możliwości.

•	 Jak właściwie przygotować się do rozmowy o pracę – samouczek 
wideo.

•	 Etykieta i maniery biznesowe – samouczek wideo.
•	 Jak tworzyć, utrzymywać i rozwijać sieci kontaktów zawodowych.
•	 Poza-schematami: techniki i metody wspierające kreatywność.
•	 Ucz się szybko i regularnie – techniki szybkiego uczenia się 

i poszukiwania rozwiązań.

Moduł WORK LIFE BALANCE
informowanie o specyficznych wyzwaniach związanych ze 
zdalnymi stażami i oferowanie pomocy w zakresie dobrego 
samopoczucia.

•	 Jak przezwyciężyć poczucie izolacji na stażach i praktykach zdalnych?
•	 Jak utrzymać motywację na stażach i praktykach zdalnych?
•	 Problemy z samoorganizacją, zarządzaniem i zachowaniem.
•	 Jak radzić sobie ze złośliwym managerem / mobbingiem / 

wypaleniem zawodowym / depresją?

Moduł PROCEDURY 
ADMINISTRACYJNE
zapewnienie grupom docelowym informacji o dokumentach, 
które regulują kwestie związane ze stażem.

•	 Poradnik (Mapa Drogowa): Czego potrzebujesz oby odbyć staż lub 
praktykę?

•	 Procedury prawne dla praktyk i staży zdalnych.

Powyższe wyzwania i rozwiązania stanowią również podstawę do ogólnodostępnych 
przygotowania modułów e-learningowych, które będą wspierać staże i praktyki zdalne 
lub hybrydowe. Niniejsze zalecenia dotyczące modułów opierają się na opiniach zebra-
nych od wszystkich grup docelowych w naszym badaniu. 

Wszystkie grupy docelowe (studenci, pracodawcy, akademiccy koordynatorzy praktyk 
i pracownicy administracyjni) stają przed podobnymi wyzwaniami związanymi ze staża-
mi i praktykami zdalnymi. Dlatego jeden moduł może być skierowany do różnych grup 
docelowych, same moduły są natomiast zorganizowane tematycznie. Nie wszystkie za-
lecenia opisane poniżej ostatecznie znajdą przełożenie na konkretne kursy. 

Wszystkie moduły, które zdecydujemy się ostatecznie opracować, zostaną opublikowane 
na stronie internetowej EPIDI 
https://epidi.unistra.fr

Zalecenia dotyczące 
Modułów E-learningowych
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ZALECENIA DOTYCZĄCE MODUŁÓW E-LEARNINGOWYCH

https://epidi.unistra.fr
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PARTNERZY

Specjalne podziękowania dla naszych parterów, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem 
– ich wkład miał istotny wpływ na kształt i treść tego podręcznika.

P R O J E K T  G R A F I C Z N Y

Krzysztof Molenda

I L U S T R A C J E

veectezy.com

freepik.com

Zostańmy w kontakcie!

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

https://epidi.unistra.fr
mailto:epidi-eu@unistra.fr
https://www.linkedin.com/company/epidi
https://www.instagram.com/epidi.eu
http://www.twitter.com/epidi_eu
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