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STRONA 2 

 

Kim jesteśmy? 

 

Universitas Projekt od 2004 roku współpracuje z holenderskimi pracodawcami w 

ramach promocji i doskonalenia zawodowego polskich studentów. W tym roku 

poszerzyliśmy ofertę o Pracodawców  polskich, zainteresowanych przyjęciem na 

praktyki studentów z Ukrainy.  

Naszym głównym cele jest realizacja programów praktyk, dzięki którym młode 

osoby o wykształceniu rolniczym mają możliwość zdobycia doświadczenia 

zawodowego.  

W Polsce i na Ukrainie praktyki są integralną częścią studiów, w czasie których 

student musi nabyć wiedzę teoretyczną, nie zbędą do przyszłej pracy w zawodzie.   

Jesteśmy dumni, z wieloletniej współpracy z pracodawcami jak i Uniwersytetami 

Przyrodniczymi. Do naszych partnerów należy około 75% Uniwersytetów Rolniczych 

w Polsce i na Ukrainie, dzięki temu nasza firma jako jedyna jest w stanie 

zorganizować praktyki dla dużej liczby studentów.  

Jako polski partner, staramy się zawsze realizować nasze usługi na jak najwyższym 

poziomie.   

 

Korzyści płynące ze współpracy z USP 

 

Universitas Projekt specjalizuje się głównie w organizacji praktyk dla studentów z 

kierunków rolniczych z polskich i ukraińskich Uniwersytetów. Dzięki ścisłej współpracy 

z Biurami Karier oraz Biurami Wymiany Międzynarodowej.  

Co roku współorganizujemy wyjazdy na praktyki, które są zgodne z programem 

praktyk, wymaganym przez Uczelnie.  

Dzięki naszej firmie pracodawcy mają pełny dostęp do studentów z wybranych 

kierunków studiów. Większość Uniwersytetów, nasze praktyki kwalifikują do 

programu Erasmusa, dzięki temu, zarówno Uczelnia jak i Student może zrealizować 

programy edukacyjne z dofinansowanie UE. Po zakończeniu każdej praktyki, 

student otrzymuje zaświadczone o odbyciu praktyki.  

Obecnie Universitas Project dla swoich studentów poszukuje nowych lokalizacji i 

pracodawców.  Cześć naszych studentów, pragnie zobaczyć procesy produkcyjne 

nie tylko w jednym zakładzie produkcyjnym a w wielu.  

Studenci odbywający praktyki w chcieli by również w kolejnym roku porównać 

wiedzę oraz zdolności praktyczne w innych krajach lub u innych pracodawców. 

Dzięki temu, po zakończeniu studiów, będą bardziej atrakcyjni dla swojego 

przyszłego pracodawcy oraz nawiążą kontakty, umożliwiające dobry start w 

przyszłej karierze zawodowej.  

 

Zasady współpracy i możliwości  

 

Celem praktyki jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy u 

pracodawcy i zajęć szkoleniowych.  



 

 

PRAKTYKI DLA 

STUDENTOW 

Praktykant nie jest tylko pracownikiem, z tego też powodu należy mu poświęcić 

uwagę i szkolić go by w przyszłości miał szanse zaistnieć na rynku pracy.  

Praktykant jest kapitałem w jaki inwestuje pracodawca, dzięki temu po 

zakończeniu edukacji praktykanta, pracodawca może ponownie zatrudnić młodą 

osobę na umowę o pracę z gwarancją zdobycia doświadczonego i dobrze 

wyedukowanego pracownika.  Wielu studentów właśnie w ten sposób planuje 

swoją ścieżkę kariery zawodowej. Dzięki pośrednictwu US studenci mają szanse 

zapoznać się z technikami pracy wykorzystywanymi przez pracodawców, a 

pracodawcy mają dostęp do młodych i energicznych pracowników.  

Umowa o praktykę jest podpisywana w Polsce na okres 3/6 miesięcy, w okresie 

wakacyjnym, w celu odbycia praktyk semestralnych . 

W czasie odbywania praktyk, studenci i uczniowie będą sprawdzani z zdobytej 

wiedzy a oceny będą udostępnione pracodawcy. Każdy praktykant otrzymuje od 

US dziennik praktyk oraz podręcznik dotyczących wykonywanych obowiązków.  

Pod koniec praktyki, pracodawca musi zaakceptować informacje zawarte w 

dzienniki praktyk i wystawić ocenę praktykantowi będącą podstawa do 

pozytywnego zaliczenia praktyk.  

Dbając o jak najlepszą jakość usług nasza firma posiada dwa schematy wysyłania 

studentów za granicę na praktyki  

 

Praktyki dla nowych klientów: 

 

Firma pragnąca zatrudnić studentów na okres wakacyjny, przesyła odpowiednią 

informację do US. Na podstawie wytycznych od pracodawcy, nasza firma 

przeprowadza kampanie informacyjną na Uniwersytetach oraz przeprowadza 

rekrutację najlepszych kandydatów.  

Nasza firma przekazuje praktykantom najważniejsze informacje o pracodawcy, 

zakwaterowaniu, ubezpieczeniu, transporcie oraz systemie wynagrodzeń. 

Prowadzimy merytoryczną opiekę nad praktykantami w czasie odbywania praktyk 

oraz niezbędną pomoc, w razie konfliktów między praktykantem a pracodawcą. W 

razie braków organizacyjnych u pracodawcy, nasza firma jest w stanie dopełnić 

wszelkie formalności jakie są niezbędne dla  dobrej praktyki studentów.  

W przypadku ubezpieczenia na czas pobytu nasza firma zawsze stara się zapewnić 

jak najlepsze warunki, dlatego zawsze sugerujemy wykup dodatkowego 

ubezpieczenie OC/NNW. 

Nasza firma pomaga również w organizacji transportu do kraju odbywania praktyk 

jak również transportu powrotnego po odbyciu praktyki. Wyjazdy zawsze są 

organizowane w weekendy z Uczelni do miejsca zakwaterowania praktykantów.  

 

Praktyki dla stałych klientów: 

 

Biorąc pod uwagę dobra współpracę z obecnymi klientami, doskonałą wiedzę o 

potrzebach pracodawcy, warunkach odbywania praktyk, miejscach 

zakwaterowania oraz zasadach stosowanych w danym zakładzie praktyk, staramy 

się przejąć obowiązki jakie spoczywały na pracodawcy.  



 

STRONA 4 

Dzięki temu, nasz klient ma zapewnioną swobodę działania oraz mniej czasu musi 

poświęcać praktykantom. W takich przypadkach istnieje również możliwość 

ściągnięcia z obowiązku zatrudniania studenta przez pracodawcę i przerzucenie 

tego obowiązku na naszą firmę.  

Warunki wyżej przedstawionej współpracy są określane indywidualnie z każdym 

pracodawcą.   

Zasady współpracy są wyznaczane na podstawie indywidualnych wymagań 

pracodawcy oraz jego możliwości organizacyjno-finansowych 

 

Proces nawiązania współpracy z US 

Etap 1 Klient otrzymuje od US dokumenty z informacjami dotyczącymi polityki 

firmy i warunkami współpracy oraz wzór formularza zamówienia.  

 

Etap 2 Klient wypełnia formularz zamówienia i odsyła go do US  

 

Etap 3 Klient otrzymuje od US deklaracje realizacji usługi jak również na 

bieżąco jest informowany o etapie rekrutacji.  

 

Etap 4 Klient otrzymuje od US listę imienną kandydatów wraz z ich 

dokumentacją (scan dowodu osobistego, kwestionariusz osoby, scan 

legitymacji studenckiej oraz oświadczenie uczelni o statusie studenta, 

dokumenty legalizacyjne ) 

 

Etap 5 Klient wysyła co tydzień do US liczbę godzin na podstawie której jest 

wystawiana faktura VAT z dołączoną specyfikacją.  

 

Etap 6 W przypadku praktykantów, trener z US odwiedza praktykantów w 

celu przeprowadzenia szkoleń.  

 

Pracodawca, musi pamiętać, by zgłoszenie o przyjęciu studentów na praktyki 

zostało wysłane nie później niż do końca lutego. Dzięki temu, studenci będą mogli 

zacząć praktyki już na początku Kwietnia aż do końca Września.  

 

W przypadku ofert praktyk tylko wakacyjnych czyli od Lipca do końca Września, 

odpowiednie zgłoszenie musi być przesłane do końca Czerwca. Dla stałych 

klientów, czas może zostać zredukowany do 3 tygodni w okresie wakacyjnym.  

 

W ofercie powinny być zawarte informacje: 

1. Dane pracodawcy (nazwa firmy, numery kontaktowe, wykaz osób 

odpowiedzialnych za studentów) 

2. Zakres obowiązków studentów, opis prac.  

3. Lista wymagań wobec studentów od pracodawcy.  



 

 

PRAKTYKI DLA 

STUDENTOW 

4. Informacje o wynagrodzeni, ubezpieczeniu oraz przepisy BHP.  

5. Gwarancja minimalnej liczby godzin praktyk podpisana przez pracodawcę.  

 

W razie pytań lub wątpliwości zawsze służymy pomocą. 
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