
НАВЧАННЯ І СТАЖУВАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ: ПРАКТИКА В ПОЛЬЩІ

  

  

  

  

Praktyka Polska:

  

поглиблене виробниче навчання студентів у компаніях high-tech на території Польщі

  

Організатори:

  

1. Координатор-PL: Освітній центр "Centrum Doradztwa Edukacyjnego", Краків, Польща.
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2. Координатор-UA: ГО "Інноваційні технології в освіті", Київ, Україна.

  

3. Ваш навчальний заклад.

  

  

Мета програми:

  

- вдосконалення фахових компетенцій студентів для покращення їх конкурентоздатності
на ринку праці,

  

- розвиток студентської мобільності для розширення світогляду та культурного
зростання особистості в контексті євроінтеграції.

  

  

  

  

УМОВИ ПРОГРАМИ:

  

  

Учасники: студенти 18-26 років, випускники до 26 років.
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Локації програми - польські підприємства світових брендів LG Group, Hyundai-KIA,
Toyota, Humax, Delphi Technologies, Pilkington, Saint-Gobain, Jeronimo Martins, 
Nestle,
DHL, IKEA, Barlinek та інших, а також їхні профільні підрядні компанії.

  

Тривалість: від 90 до 180 днів протягом року, включно канікули. 

  

Перерви: Різдвяні свята, літня профілактика (2-3 тижні в різний час).

  

  

Зайнятість: учасник зайнятий у виробничому  процесі 5-7 днів на тиждень, 8-12 годин/де
нь.

  

  

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ:

  

  

Грошове утримання: у 2021 році студент-практикант віком 18-26 років отримує від 18,30
злотих/год брутто мінус від 20% і до 0% податків залежно від податкового статусу.

  

(1PLN ≈ 7,50 грн. на 27.01.2021)
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Проживання: зазвичай житло студентам надається за кошти приймаючої компанії
(студент може компенсувати лише комуналку від 50 до 250 зл в місяць залежно від
локації).

  

Харчування: студент самостійно організовує своє харчування вдома та на виробництві.
Всі житлові об'єкти оснащені кухнями з усіма умовами. На підприємствах є
зони для прийому їжі та відпочинку зі снек-автоматами або буфетом. 

  

Трансфер: на невеликих дистанціях студенти самостійно добираються від житла до
виробництва. На віддалених локаціях підприємство організовує щоденну розвозку. 

  

  

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

  

  

Так як студент завдяки податковій пільзі не має соціально-страхових відрахувань
(аналогічно нашому ЄСВ), ми відповідаємо за наявність у студента повноцінного
страхування - від прибуття до повернення. 

  

За сприяння Профспілки освіти і науки ми маємо можливість оформляти учасникам
програми поліси підвищеного ризику зі знижкою 25-50% від ринкової вартості. 

  

Поліси можуть бути виписані на повний термін програми, або 30-денні зі щомісячним
повторенням - "в розстрочку". 

  

 4 / 14



НАВЧАННЯ І СТАЖУВАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ: ПРАКТИКА В ПОЛЬЩІ

  
  

  

  

  

  

  

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ УЧАСНИКА
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1. ВНЕСОК УЧАСНИКА:

    

Розстрочка при реєстрації 
(продовжено до 31.03.2021)

    Базовий кошторис 
програми 
  
    

Вступний внесок
члена ГО "Інноваційні технології в освіті" 
(сплачується при реєстрації, не повертається)

    779 грн.
    779 грн.
  
    Членський внесок  учасника
(сплачується в Україні перед виїздом)
    110 євро*
    220 євро*
  
    Членський внесок
(розстрочка за перші 90 днів, 
утримується з винагороди)    450 зл
    ---   
    Членський внесок
(розстрочка після 91-го дня)
    3,49 зл/день
    ---   
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2. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:

        1.
  

ISIC-пакет студента
тривалістю 12 міс. з дати оформлення
(отримаєш в Польщі)

  

250 злотих

  
    -
  

міжнародне посвідчення студента ISIC
(перевір польські знижки на isic.pl )

  

- підтверджує міжнародний статус студента,
- на дає податкову пільгу

  
    -
visa förlagets sida   

страховий поліс 
W iener Insurance Group 

  

- повне покриття медичних витрат до 30 000 євро,
- обслуговування в усіх державних і приватних клініках

  
          
    2.
  

 7 / 14

card/isic.html
http://www.isic.pl


НАВЧАННЯ І СТАЖУВАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ: ПРАКТИКА В ПОЛЬЩІ

Автобусний квиток з Києва

  

за цінами перевізника
(залежить від напрямку і перевізника)

  
          
    3.
  

Страховий поліс з України (за потреби)

  

- для подання до візового центру
- для польського контролю при перетині кордону

  
          
      

  

  

* у грн. за курсом.

  

  

РОЗСТРОЧКА
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Розстрочка може поширюватися 
- на членський внесок (за умови погодження з закладом освіти) і 
- на страхування.

  

У такому разі приймаюча компанія утримає зі стипендії студента і перекаже до ГО
ІНТЕОС авансовий
платіж у
розмірі, достатньому для фінансування затрат
:

  - студент на безвізі до 3 місяців - 450 злотих протягом перших 30 днів програми,  - студе
нт на візі до 6 місяців - 850 злотих протягом перших 60 днів програми.
 

Якщо залишаться невикористані кошти, вони будуть повернені студенту на підставі звір
ки про 
виконання 
програми 
наступного місяця після її закінчення.

  

  

3. ВІЗОВІ ВИТРАТИ (сплачуються у разі подачі на візу через візовий центр):

  
        1.

  Сервісний збір до візового центру 
( оплата в Кредобанку або Ідеабанку, 
в квитанції - PTN-код запису у візовий центр)  ≈430 грн. 

  
    2.

  Кур'єрська доставка,
якщо потрібна
(оплата у візовому центрі при подачі )   180 грн.
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ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ В ПРОГРАМІ НЕБХІДНО:
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1. Заповнити АНКЕТУ онлайн &gt;&gt;&gt;

  

2. Надіслати на LG.profkom @ gmail.com скани ЗАКОРДОННОГО і ВНУТРІШНЬОГО
паспортів - усі ЗАПОВНЕНІ сторінки!!

  

  

Підпишіться на оновлення офіційного пабліку

  

facebook.com/praktyka.polska

  

  

Контакти:

  

комунікація з учасниками

  

  

+38(067) 809-24-88
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+38(063) 181-34-09

  

+38(096) 836-04-60

  

+38(093) 510-11-49

  

  

документообіг з закладами освіти

  

+38(093) 949-63-37

  

Малецький Андрій Миколайович
директор 
Центру освітнього консультування ГО "ІНТЕОС"

  

+38(093) 422-91-03

  

+38(067) 422-91-03

  

e-mail: LG.profkom @ gmail.com
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(скопіюйте у адресний рядок і видаліть пробіли)

  

  

Контакти для закладів освіти:

  

  

Читайте також: 

  

Післядипломне стажування інженерів у Польщі на LG Chem

  

Агропрактика на фермах ДАНІЇ

  

Наші контакти

  

  

  

    В Польщі ми пропонуємо технологічну практику для студентів технічних
спеціальностей на заводі побутової техніки одного зі світових брендів.     
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