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РОЗПОРЯДОК ОРГАНІЗУВАННЯ СТАЖУВАНЬ У РАМКАХ ПРОЕКТУ „СТАЖУВАННЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТА НАПРЯМКУ АДМІНІСТРАЦІЇ В ЛКУ – СТАРТ ДЛЯ ХОРОШОЇ РОБОТИ” 

 

§ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Розпорядок було складено в узгодженні з заявою про дофінансування проекту № 

POWR.03.01.00-00-S042/15, яку Люблінський католицький університет (далі – 

„Організатор” або „KUL”) пред’явив для участі в конкурсі № 2/SP/POWER/3.1/2015, 

оголошеному Національним центром наукових досліджень та розвитку (далі – 

„Інституція-Посередник”) для проектів „Навчаєшся? Проходь практику!”. 

2. Розпорядок визначає умови участі, процес набору учасників, а також умови організації 

і фінансування вітчизняних та зарубіжних стажувань для студентів останнього курсу 

стаціонарного навчання І і ІІ рівня (напрямок: Адміністрація) Факультету права, 

канонічного права та адміністрації ЛКУ (далі: WPPKiA KUL) у рамках проекту 

„Стажування для студента напрямку Адміністрація в ЛКУ – старт для хорошої роботи. 

Метою стажування є розвиток практичного навчання студентів, що під час 

проходження стажування здійснюватимуть завдання, які прямо пов’язані з 

придбаним під час навчання в ЛКУ вмінням і знанням. 

3. Проект „Стажування для студента напрямку Адміністрація в ЛКУ – старт для хорошої 

роботи” дофінансовує Європейський фонд в рамках Європейського соціального фонду, 

Пріоритет III Вища освіта для економіки і розвитку, Захід 3.1 Компетенція в галузі 

вищої освіти. 

4. Метою цього проекту є підвищити до березня 2018 р. рівень очікуваних 

роботодавцями практичних знань і навичок та здобути професійний досвід 155 

студентами (114 жінок/41 чоловік) напрямку Адміністрація WPPKiA KUL, 

користуючись високоякісним стажуванням. 

5. Фінансування проекту з Європейського фонду складає суму: 1 434 559,93 злотих. 

6. Реалізація проекту проходить з 1 травня 2016 р. до 31 березня 2018 р. 

 

§ 2 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 

Коли в Розпорядку йдеться про: 

1) Розпорядок – слід розуміти нижченаведений розпорядок. 

2) Приймаючу Сторону – слід розуміти місце, в якому Учасники проекту 

проходитимуть вітчизняні або закордонні стажування. 

3) Стажування – слід розуміти стажування, які фінансуються в рамках проекту. 

Проект включає в себе можливість реалізації вітчизняних та закордонних 

стажувань. 

4) Вітчизняні стажування – слід розуміти фінансовані в рамках проекту, 

трьохмісячні стажування для студентів останнього курсу стаціонарного навчання 

І і ІІ рівня (напрямок: Адміністрація) Факультету права, канонічного права та 

адміністрації ЛКУ, що проходять у відповідності до програми стажування, 
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узгодженої з Приймаючою Стороною, місцезнаходження якої знаходиться на 

території Республіки Польща. Стажування проходитимуть в Приймаючих Сторін з 

таких окремих галузей / секторів економіки, в яких буде найбільший попит на 

працівників, напр. обов’язкове соціальне забезпечення, охорона здоров’я та 

соціальна допомога, інформація та комунікація, страхова та фінансова діяльність. 

5) Закордонні стажування – слід розуміти фінансовані в рамках проекту, 

трьохмісячні стажування для студентів останнього курсу стаціонарного навчання 

І і ІІ рівня (напрямок: Адміністрація) Факультету права, канонічного права та 

адміністрації ЛКУ, що проходять у відповідності до програми стажування, 

узгодженої з Приймаючою Стороною, яка знаходиться поза межами Республіки 

Польща. Закордонні стажування проходитимуть в таких Приймаючих Сторін, з 

якими співпрацює (та може про це засвідчити відповідними документами) KUL, 

напр. Міські ради, вищі навчальні заклади та ін.  

6) Проект – слід розуміти проект під назвою „Стажування для студента напрямку 

Адміністрація в ЛКУ – старт для хорошої роботи”, про який ідеться в § 1 п. 3-6 

Розпорядку, та який співфінансується з Європейського фонду в рамках 

Європейського соціального фонду. 

7) Учасників проекту – слід розуміти студента останнього курсу стаціонарного 

навчання І і ІІ рівня (напрямок: Адміністрація, WPPKiA KUL), якого було 

кваліфіковано до участі в стажуванні. Передбачається, що проектом скористається 

в цілому 155 Учасників проекту. 

8) Офіс проекту – слід розуміти приміщення, в якому працює колектив, що 

відповідає за реалізацію проекту. Офіс знаходиться в будинках Організатора, по 

вул. Рацлавицькі алеї, 14, 20-950 Люблін, кімната CN-201. 

9) Сайт www – слід розуміти веб-підсторінку проекту. 

10) Кандидата – слід розуміти студента останнього курсу стаціонарного навчання І і 

ІІ рівня (напрямок: Адміністрація) Факультету права, канонічного права та 

адміністрації ЛКУ, який клопотається про прийом на стажування. 

11) Персонального коуча – слід розуміти найманого Організатором співробітника, 

завданням якого є, між іншим: підготовка інструментів для оцінки компетентності 

студентів, участі в наборі / відборі студентів, допомога студентам у заповненні 

Формуляра Самодіагностики Рівня Компетентності. 

12) Спеціаліста зі справ організування стажувань – слід розуміти співробітника 

Організатора, завданням якого є, між іншим, пошук роботодавців для участі в 

проекті, організування стажувань, моніторинг стажувань з точки зору виконання 

Приймаючими Сторонами (у тому числі закордонними) попередньо встановлених 

завдань. 

13) Опікуна стажистів з боку KUL – слід розуміти найманого Організатором 

співробітника, завданням якого є, між іншим, моніторинг стажувань з точки зору 

відповідності результатам навчання, встановленим для напрямку Адміністрація. 

14) Приймальну комісію – слід розуміти особи, що ведуть прийом кандидатів для 

участі у стажуванні. До складу Приймальної комісії входять, між іншим: Керівник 

проекту, Асистент проекту, Спеціаліст зі справ організування стажувань. 
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15) Договір – слід розуміти трьохсторонній договір, складений між Організатором, 

Приймаючою Стороною та Учасником проекту, в якому згадується, між іншим, про 

права і обов’язки кожної зі сторін договору. 

16) Опікуна стажування – слід розуміти співробітника Приймаючої Сторони, 

завданням якого є, між іншим, нагляд за поповненням Учасником проекту списку 

присутності та Журналу Стажування, ознайомлення Учасників проекту з їхніми 

обов’язками та умовами праці, у тому числі – з трудовим порядком, нагляд за 

виконанням завдань, приготування оцінки / рекомендації з завершальною оцінкою 

результатів виконаних під час проходження стажування робіт, приготування 

підсумкового рапорту на завершення стажування. 

17) Стипендія – слід розуміти кошти, які Учасник проекту отримує в якості допомоги, 

наданої у рамках програми, що фінансується з Європейського фонду. 

18) Анкету Самодіагностики Рівня Компетентності – слід розуміти вивчення рівня 

компетентності (міжособистісні, професійні, у галузі підприємництва, аналітичні / 

інформативні) Кандидатів. Метою дослідження являється надання достовірної 

інформації про компетентність Кандидатів до їхньої участі в проекті, що, у свою 

чергу, дозволить оптимально допасувати Учасника проекту до місця проходження 

стажування. 

19) Програму стажування – слід розуміти програму, виготовлену опікуном 

стажування з боку KUL, в узгодження з опікуном стажування з боку Приймаючої 

Сторони. Програма стажування буде складена в вигляді письмового документа, в 

якому, перш за все, буде окреслено мету, зміст навчання, а також мінімальні 

обов’язки Учасника проекту. Програма стажування бере до уваги керівні 

принципи, поміщені в Рекомендації Ради Європейського союзу від дня 10 березня 

2014 р. про основні якості стажувань (2014/C 88/01)1, а також у Польських Рамках 

Якості Практик та Стажувань2. 

 

§ 3 

УМОВИ УЧАСТІ В СТАЖУВАННІ 

 

У стажуваннях, що фінансуються в рамках проекту, можуть взяти участь особи 

професійно неактивні, які є студентами останнього курсу стаціонарного навчання І і ІІ 

рівня (напрямок: Адміністрація) Факультету права, канонічного права та адміністрації 

ЛКУ. 

 

§ 4 

ПРОЦЕС ПРИЙОМУ НА ВІТЧИЗНЯНІ СТАЖУВАННЯ 

 

1. Прийом на вітчизняні стажування проводитиметься відповідно до принципу рівності, 

у тому числі без огляду на стать, що відповідає принципам Стратегії Розвитку 

Люблінського католицького університету в період 2014-2020 рр. 

                                                 
1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0327(01). 
2  http://power.wup.lublin.pl/phocadownload/POWR.01.02.01-IP.16-06-

001_16/Zalacznik_nr_1_Informator_Polskie_Ramy_Jakosci_Stazy_i_Praktyk.pdf. 
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2. Приймальна комісія веде безперервний прийом на вітчизняні стажування. Прийом 

закінчується в той момент, коли всі місця будуть заповнені. Точна дата прийому буде 

оголошена на сайті www, на платформі e-kul, а також у ході інформаційних зустрічей. 

Умовою участі в процесі набору є виконання умов, про які згадано в § 3 Розпорядку, а 

також надання Офісу проекту Анкети учасника разом із Декларацією участі в проекті 

та Анкетою Самодіагностики Рівня Компетентності. 

3. Анкети учасника та Декларації участі доступні в Офісі проекту, на сайті www, а також 

під час інформаційних зустрічей. 

4. Анкету учасника та Декларацію участі в проекті слід чітко та повністю заповнити, 

підписати, а також постачити особисто до Офісу проекту, або за посередництвом 

пошти за адресою: Sekcja Funduszy Strukturalnych, Dział Obsługi Badań i Rozwoju 

Uniwersytetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 (IІI поверх, 

кімната CN-201), 20-950 Lublin – вирішує дата показана на поштовому штемпелі. 

5. Анкету учасника та Декларацію участі в проекті можна також заповнити в Офісі 

проекту. 

6. Анкета Самодіагностики Рівня Компетентності доступна на сайті www. 

7. Кандидат може заповнити Анкету Самодіагностики Рівня Компетентності самостійно, 

в електронному варіанті, або прямо в Офісі проекту, з допомогою Персонального 

коуча (після попереднього призначення терміну для консультації). Детальну 

інформацію, що стосується консультації з Персональним коучем, надає Офіс проекту. 

8. Прийом на вітчизняні стажування складається з двох етапів: 

1) I рівня (формальна оцінка) – здійснюється методом 0-1 (відповідає – не 

відповідає), з одночасним виключенням студентів інших напрямків / курсів; 

2) II рівня (змістовна оцінка) – здійснюється з використанням результатів Анкети 

Самодіагностики Рівня Компетентності. 

9. Формальна оцінка враховує: 

1) перевірку, чи Кандидат відповідає умовам участі в проекті; 

2) оцінка повноти та правильності заповнення Анкети учасника та Декларації участі 

в проекті. 

10. Змістовна оцінка здійснюється на основі якісної інтерпретації результатів Анкети 

Самодіагностики Рівня Компетентності. 

11. Списки кандидатів, які успішно пройшли формальну та змістовну оцінки, будуть 

складені з розподілом на відповідні Приймаючі Сторони. 

12. Списки, про які згадано в п. 11, складаються окремо для жінок і чоловіків. Вони будуть 

поміщені на сайті www в закладці Rekrutacja (Прийом). Про остаточні результати 

формальної і змістовної оцінки Заявники будуть поінформовані також в 

електронному вигляді (електронна пошта). 

13. Усім Приймаючим Сторонам Спеціаліст зі справ організування стажувань пред’явить 

список кандидатів, що успішно пройшли формальну і змістовну оцінку. 

14. Призначення до окремих Приймальних Сторін проходитиме на основі кількості балів, 

отриманих із: 

1) Анкети Самодіагностики Рівня Компетентності (максимальна кількість балів: 40); 

2) Кваліфікаційного інтерв’ю, яке ведеться за сценарієм, запропонованим 

Приймаючою Стороною (максимальна кількість балів: 60). Сценарій повинен 
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складатися зі трьох частин, що стосуються знань, навичок та соціальної 

компетентності студентів (максимальна кількість балів за кожну із частин: 20). 

Кожна з вищезгаданих частин дозволить перевірити рівень знань / навичок / 

компетентності Кандидатів – завданням першої частини є перевірка загальних 

знань кандидатів, другої – вмінь та навичок (напр. підготовка офіційних листів 

(заяви, клопотання) та редагування текстів, а третьої – соціальна компетентність 

(напр. Робота в команді, вміння працювати під тиском часу). 

15. У своїй Анкеті кожен Кандидат заявляє про кількість годин проходження стажування, 

обираючи з-посеред двох можливостей: 120 год./місяць i 168 год./місяць. На 

стажування, що триває 168 год./місяць приймаються у першу чергу такі особи, що в 

процедурі набору отримають найбільшу кількість очок (мінімальна кількість балів: 

70). Після виконання цієї процедури буде створено ранжирувані списки Кандидатів, з 

урахуванням профілю стажиста, який найбільш відповідає окремій Приймаючій 

Стороні. 

16. Списки, про які згадується в п. 15, складаються з урахуванням розподілу на 

Приймаючі Сторони. 

17. Списки, про які згадується в п. 15, складаються окремо для жінок і чоловіків. Вони 

будуть поміщені на сайті www в закладці Rekrutacja (Прийом). Про результати 

процедури прийому Заявники будуть поінформовані також в електронному вигляді 

(електронна пошта). 

18. У випадку Кандидатів із такою самою кількістю очок про місце в ранжируваному 

списку вирішує послідовність подачі документів (послідовність доставки до Офісу 

проекту Анкети учасника та Декларації участі в проекті.). 

19. Особи, що під час проведення процедури прийому не отримали достатньої кількості 

очок, щоб претендувати на стажування в окремої Приймаючої Сторони, будуть 

поміщені в резервний список, що складається окремо для жінок і чоловіків. Резервний 

список буде розміщений на сайті www у закладці Rekrutacja (Прийом). 

20. У разі відмови Учасника проекту від участі в стажуванні, обирається наступна людина 

з резервного списку, відповідно до набраної кількості балів. 

21. Остаточне рішення прийняти Кандидата на проведення стажування прийме 

Приймаюча Сторона, яка може пропонувати додаткові критерії відбору Кандидатів за 

своїми внутрішніми процедурами (напр. перевірка рівня оволодіння програмою 

Microsoft Excel). 

22. Учасник проекту може пройти тільки одне стажування. 

23. Засідання Приймальної комісії проходитимуть на останньому тижні кожного місяця. У 

випадку, коли заяву подасть велике число Кандидатів, передбачається можливість 

скликання додаткових засідань Приймальної комісії. Точна дата засідання 

Приймальної комісії завжди подається на сайті www. 

 

§ 5 

ПРОЦЕС ПРИЙОМУ НА ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ 

 

1. Прийом на закордонні стажування проводитиметься відповідно до принципу рівності, 

у тому числі без огляду на стать, що відповідає принципам Стратегії Розвитку 

Люблінського католицького університету в період 2014-2020 рр. 
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2. Приймальна комісія веде безперервний прийом на закордонні стажування. Прийом 

закінчується в той момент, коли всі місця будуть заповнені. Точна дата прийому буде 

оголошена на сайті www, на платформі e-kul, а також передана в ході інформаційних 

зустрічей. Умовою участі в процесі набору є виконання умов, про які згадано в § 3 

Розпорядку, а також надання Офісу проекту Анкети учасника разом із Декларацією 

участі в проекті та Анкетою Самодіагностики Рівня Компетентності. 

3. Анкети учасника та Декларації участі доступні в Офісі проекту, на сайті www, а також 

під час інформаційних зустрічей. 

4. Анкету учасника та Декларацію участі в проекті слід чітко та повністю заповнити, 

підписати, а також постачити особисто до Офісу проекту, або за посередництвом 

пошти за адресою: Sekcja Funduszy Strukturalnych, Dział Obsługi Badań i Rozwoju 

Uniwersytetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 (IІI поверх, 

кімната CN-201), 20-950 Lublin – вирішує дата показана на поштовому штемпелі. 

5. Анкету учасника та Декларацію участі в проекті можна також заповнити в Офісі 

проекту. 

6. Анкета Самодіагностики Рівня Компетентності доступна на сайті www. 

7. Кандидат може заповнити Анкету Самодіагностики Рівня Компетентності самостійно, 

в електронному варіанті, або прямо в Офісі проекту, з допомогою Персонального 

коуча (після попереднього призначення терміну для консультації). Детальну 

інформацію, що стосується консультації з Персональним коучем, надає Офіс проекту. 

8. Прийом на закордонні стажування складається з двох етапів: 

1) I рівня (формальна оцінка) – здійснюється методом 0-1 (відповідає – не 

відповідає), з одночасним виключенням студентів інших напрямків / курсів; 

2) II рівня (змістовна оцінка) – здійснюється з використанням результатів Анкети 

Самодіагностики Рівня Компетентності. 

9. Формальна оцінка враховує: 

1) перевірку, чи Кандидат відповідає умовам участі в проекті; 

2) оцінка повноти та правильності заповнення Анкети учасника та Декларації участі 

в проекті. 

10. Змістовна оцінка здійснюється на основі якісної інтерпретації результатів Анкети 

Самодіагностики Рівня Компетентності. 

11. Списки кандидатів, які успішно пройшли формальну та змістовну оцінки, будуть 

складені з розподілом на відповідні Приймаючі Сторони. 

12. Списки, про які згадано в п. 11, складаються окремо для жінок і чоловіків. Вони будуть 

поміщені на сайті www, у закладці Rekrutacja (Прийом). Про остаточні результати 

формальної і змістовної оцінки Заявники будуть поінформовані також в 

електронному вигляді (електронна пошта). 

13. Призначення до окремих Приймальних Сторін проходитиме на основі кількості балів, 

отриманих на основі: 

1) Анкети Самодіагностики Рівня Компетентності (максимальна кількість балів: 40); 

2) арифметичного середнього з останнього курсу навчання (максимальна кількість 

балів: 60, преміюватися будуть студенти спеціальності: Транскордонна 

адміністрація). 

14. У своїй Анкеті учасника кожен Кандидат заявляє про кількість годин проходження 

стажування, обираючи з-посеред двох можливостей: 120 год./місяць i 168 год./місяць. 
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На стажування, що триває 168 год./місяць приймаються в першу чергу такі особи, що 

в процедурі набору отримають найбільшу кількість очок (мінімальна кількість балів: 

70). Після виконання цієї процедури буде створено ранжирувані списки Кандидатів, з 

урахуванням профілю стажиста, який найбільш відповідає окремій Приймаючій 

Стороні. 

15. Списки, про які згадується в п. 14, складаються з урахуванням розподілу на 

Приймаючі Сторони. 

16. Списки, про які згадується в п. 14, складаються окремо для жінок і чоловіків. Вони 

будуть поміщені на сайті www, у закладці Rekrutacja (Прийом). Про результати 

процедури прийому Заявники будуть поінформовані також в електронному вигляді 

(електронна пошта). 

17. У випадку Кандидатів із такою самою кількістю очок про місце в ранжируваному 

списку вирішує послідовність подачі документів (послідовність доставки до Офісу 

проекту Анкети учасника та Декларації участі в проекті.). 

18. Особи, що під час проведення процедури прийому не отримали достатньої кількості 

очок, щоб претендувати на стажування в окремої Приймаючої Сторони, будуть 

поміщені в резервний список, що складається окремо для жінок і чоловіків. Резервний 

список буде розміщений на сайті www, у закладці Rekrutacja (Прийом). 

19. У разі відмови Учасника проекти від участі в стажуванні, обирається наступна людина 

з резервного списку, відповідно до набраної кількості балів. 

20. Остаточне рішення прийняти Кандидата на проведення стажування прийме 

Приймаюча Сторона, яка може пропонувати додаткові критерії відбору Кандидатів за 

своїми внутрішніми процедурами (напр. знання правової системи України). 

21. Учасник проекту може пройти тільки одне стажування. 

22. Засідання Приймальної комісії проходитимуть на останньому тижні кожного місяця. У 

випадку, коли заяву подасть велике число Кандидатів, передбачається можливість 

скликання додаткових засідань Приймальної комісії. Точна дата засідання 

Приймальної комісії завжди подається на сайті www. 

 

§ 6 

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЖУВАНЬ 

 

1. У рамках проекту було запропоновано: 

1) 83 трьохмісячні вітчизняні стажування у вимірі 168 год./місяць; 

2) 56 трьохмісячних вітчизняних стажувань у вимірі 120 год./місяць; 

3) 10 трьохмісячних закордонних стажувань у вимірі 168 год./місяць; 

4) 6 трьохмісячних закордонних стажувань у вимірі 120 год./місяць. 

2. Місяць стажування розуміється як календарний місяць (напр. з 1 по 31 липня 2015 р.). У 

випадку, коли Учасник проекту планує розпочати стажування в інший день, який не є 

початком місяця, тоді місяць рахується за тридцять послідовних днів. 

3. Стажування повинно завершитись найпізніше в момент завершення дії проекту, 

тобто до дня 31 березня 2018 р.  

4. Учасник проекту зобов’язаний підписати договір не пізніше, ніж за день до початку 

стажування. 
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5. Договір складається за умови пред’явлення Учасником проекту Бланку ZUS ZUA i його 

поставки до Департаменту з кадрових питань (кімната 140 у Головному Корпусі KUL, 

Рацлавицькі алеї, 14). Зразок Бланку ZUS ZUA це додаток № 3.4 до Розпорядку. 

Коректність заповнення документів слід проконсультувати в Офісі проекту. 

6. Ще до кінця стажування Учасник проекту заповнить документ ZUS ZWUA, у якому 

буде вказано дату завершення стажування. Зразок Бланку ZUS ZWUA це додаток № 3.5 

до Розпорядку. 

7. Додаткові угоди, складені Приймаючою Стороною та Учасником проекту (напр. про 

дотримання особливих правил конфіденційності), вимагають згоди Організатора. 

8. Учасника проекту, що проходить стажування, обов’язує максимум 40-годинний 

робочий тиждень. 

9. Стажування проходитиме у відповідності до програми стажування, складеної разом із 

Приймаючою Стороною. Предметний обсяг стажування мусить прямо відноситись до 

результатів навчання, крім того він має забезпечити їх практичне застосування в 

реалізації завдань, що виконуються під час стажування. Особливу увагу приділяється 

на те, щоб у ході стажування Учасники мали можливість використовувати 

спеціалізовані комп’ютерні програми, характерні для даної галузі, напр. 

бухгалтерські, статистичні, програми, що базуються на MS Excel, а також щоб вони 

розвивали вміння спілкуватися іноземними мовами. 

10. Зразок програми, про яку згадується в п. 9 є додатком № 3 до угоди. 

11. Учасник проекту проходитиме стажування під наглядом опікуна стажування. 

12. Під час проходження стажування, Учасник проекту зобов’язаний своєчасно 

поповнювати реєстр відвідуваності та журнал стажування, у вигляді щоденних звітів 

про дії, що виконуються під час стажування, завірених підписом опікуна стажування. 

13. Організатор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Учасником проекти під час 

проходження стажування. 

14. Учасник може бути виключеним із участі в стажуванні і водночас посунений зі списку, 

про який згадується в § 4 п. 15 i § 5 п. 14, у випадку, коли: 

1) було виявлено грубе порушення положень договору, Розпорядку, а також дійсних в 

Приймаючої Сторони правил і принципів безпеки і гігієни праці та правил пожежної 

безпеки, та положень про захист секретних інформацій; 

2) виявлено діяльність на шкоду Організатора або Приймаючої Сторони; 

3) буде виявлено, що Учасник проекту подав невірні інформації у проектній 

документації. 

15. Учасник проекту може нести відповідальність за Цивільним кодексом за шкоду, 

заподіяну Організатору, з приводу зняття зі списку, про який було згадано в § 4 п. 15 i 

§ 5 п. 14, із вини Учасника проекту, або із приводу невиправданої відмови від участі в 

проекті. 

16. Організатор має право вимагати відшкодування витрат (особливо стипендії), 

понесених у зв’язку з участю Учасника в проекті до часу видалення зі списку, про який 

згадується в § 4 п. 15 i § 5 п. 14. 

17. Учасник проекту зобов’язаний повернути вищеназвані кошти протягом 14-ти днів від 

дня отримання повістки з боку Організатора. 
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18. Учасник проекту має право відмовитися від участі в стажуванні в разі появи важливих 

причин, які неможливо передбачити на етапі прийому (напр. хвороба, влаштування на 

роботу). Учасник проекту зобов’язаний негайно повідомити про рішення відмовитись 

від участі в проекті, вказавши причину цього рішення. Крім того Учасник має 

обов’язок пред’явити довідку з відповідного органу / установи, напр. лікарняний 

листок, трудовий договір. Інформацію про відмову слід передати особисто, або 

надіслати рекомендованим листом на адресу Організатора. 

19. На завершення стажування готується підсумковий звіт, що містить у собі оцінку 

стажування, поставлену Учасником проекту та опікуном стажування. 

20. Зразок звіту, про який згадується в п. 19 є додатком № 3.8 до Розпорядку. 

 

§ 7 

ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СТАЖУВАНЬ 

 

1. Під час проходження вітчизняного стажування, Учасник проекту отримає щомісячну 

стипендію, відповідно до положень, зазначених у заяві про дофінансування проекту, 

про що йдеться в § 1 п. 1 Розпорядку. 

2. Розмір стипендії для Учасника проекту, що проходить вітчизняне стажування, 

нараховує 2 000,00 злотих/особа/місяць. Це загальна сума, яка містить усі необхідні 

державні зобов’язання, які сплачує Люблінський католицький університет. 

3. Виплата стипендії відбувається після укладення договору з Учасником проекту. 

4. Стипендії перераховуються під кінець кожного місяця, 27 або 28 дня даного місяця 

(або наступного дня, у випадку, коли названі дні це вихідні), на банківський рахунок 

Учасника проекту, вказаний у договорі. 

5. Організатор передбачає можливість повернення коштів нічлігу лише у випадку, коли 

вітчизняне стажування проводитиметься на відстані не менше від 50 кілометрів від місця 

проживання Учасника проекту 3. 

6. Організатор допускає можливість кваліфікувати нічліги на максимальну суму 360,00 

злотих в місяць. 

7. Вартість проживання розплачується у вигляді повернення коштів, на основі відповідної 

заяви та відповідних доказів (рахунок-фактура, касовий чек або інший доказ оплати, напр. 

копія договору про найом житла у формі найму від фізичних осіб). 

8. Організатор передбачає повернення витрат на оплату Страхування від нещасних випадків 

(у випадку, коли Учасник немає такого полісу) у розмірі 50,00 злотих. 

9. Організатор не бере на себе витрати на медичні огляди Учасника проекту. 

10. У разі призупинення або затримки в отриманні коштів від Інституції-Посередника, 

виплата стипендії може бути призупиненою, до моменту отримання відповідного 

фінансування. 

11. Приймаюча Сторона не несе жодних витрат, пов’язаних з організацією та реалізацією 

стажування, а саме: зарплата стажиста, витрати на проїзд, проживання, харчування тощо. 

 

 

 

                                                 
3 Це реальне місце, в якому дана особа проживає або перебуває (на підставі письмової заяви студента). 
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§ 8 

ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКОРДОННИХ СТАЖУВАНЬ 

 

 

1. Під час проходження закордонного стажування Учаснику проекту отримає щомісячну 

стипендію, відповідно до положень, зазначених у заяві про дофінансування проекту, 

про що йдеться в § 1 п. 1 Розпорядку. 

2. Розмір стипендії для Учасника проекту, що проходить закордонне стажування, 

нараховує 2 000,00 злотих/особа/місяць. Це загальна сума, яка містить усі необхідні 

державні зобов’язання, які сплачує Люблінський католицький університет. 

3. Виплата стипендії відбувається після укладення договору з Учасником проекту. 

4. Стипендії перераховуються під кінець кожного місяця, 27 або 28 дня даного місяця 

(або наступного дня, у випадку, коли названі дні це вихідні), на банківський рахунок 

Учасника проекту, вказаний у договорі. 

5. Організатор передбачає можливість повернення коштів нічлігу лише у випадку, коли 

закордонне стажування проводитиметься на відстані не менше від 50 кілометрів від місця 

проживання Учасника проекту4. 

6. Організатор допускає можливість кваліфікувати нічліги на максимальну суму 1 300,00 

злотих в місяць. 

7. Вартість проживання під час проходження закордонного стажування розплачується у 

вигляді повернення коштів, на основі відповідної заяви та відповідних доказів (рахунок-

фактура, касовий чек або інший доказ оплати, напр. копія договору про найом житла у 

формі найму від фізичних осіб). 

8. Організатор передбачає відшкодування Учасникам проекту, що проходять закордонне 

стажування, витрат на поїздки. 

9. Організатор передбачає відшкодування витрат на поїздки у випадку, коли стажування 

проводитиметься на відстані не менше від 50 кілометрів від місця проживання Учасника 

проекту. 

10. Організатор допускає можливість кваліфікувати поїздки туди і назад до суми 250,00 

злотих. 

11. Дорожні витрати (поїздка туди і назад до місця проходження закордонного 

стажування) розплачується у вигляді повернення коштів, на основі відповідної заяви та 

відповідних доказів (напр. квиток, касовий чек, рахунок-фактура / інші адекватні 

документи). 

12. Організатор передбачає повернення витрат на оплату Страхування від нещасних випадків 

(у випадку, коли Учасник проекту немає такого полісу) у розмірі 200,00 злотих. 

13. Організатор не бере на себе витрати на медичні огляди Учасника проекту. 

14. У разі призупинення або затримки в отриманні коштів від Інституції-Посередника, 

виплата стипендії може бути призупиненою, до моменту отримання відповідного 

фінансування. 

15. Приймаюча Сторона не несе жодних витрат, пов’язаних з організацією та реалізацією 

стажування, а саме: зарплата стажиста, витрати на проїзд, проживання, харчування тощо. 

 

                                                 
4 Це реальне місце, в якому дана особа проживає або перебуває (на підставі письмової заяви студента). 
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§ 9 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ 

 

1. Учасник проекту має, зокрема, право: 

1) отримати стипендію; 

2) отримати відшкодування витрат на проживання, після виконання умов, згаданих в 

§ 7 п. 5-7 i § 8 п. 5-7; 

3) отримати відшкодування витрат на поїздку, після виконання умов, згаданих в § 8 

п. 8-11; 

4) отримати Страхування від нещасних випадків (у випадку, коли Учасник проекту 

немає такого полісу); 

5) на призначення опікуна стажування під час проходження стажування; 

6) отримати сертифікат стажування; 

7) отримати оцінку / рекомендацію, виданою Приймаючою Стороною після завершення 

стажування; 

8) переглядати і змінювати свої особові дані, подані з метою забезпечення 

нормальної реалізації проекту. 

2. Учасник проекту зобов’язаний, зокрема: 

1) надати Організатору всі необхідні документи, довідки, заяви; 

2) заповнювати всі оціночні і моніторингові анкети (після завершення стажування), а 

також інші потрібні документи; 

3) дотримуватись умов договору, Розпорядку, а також дійсного в Приймаючої Сторони 

трудового розпорядку, правил і принципів безпеки і гігієни праці та правил пожежної 

безпеки, та положень про захист секретних інформацій; 

4) старанно та сумлінно виконувати доручені завдання, відповідно до Розпорядку і 

програми стажування, а також під керівництвом Опікуна стажування; 

5) своєчасно поповнювати реєстр відвідуваності та журнал стажування; 

6) протягом 7-ми календарних днів від завершення стажування передати опікунові 

стажувань з боку KUL, реєстр відвідуваності та журнал стажування. Зразок 

журналу стажування це додаток № 3.6 до Розпорядку; 

7) протягом 7-ми календарних днів від завершення стажування передати опікунові 

стажувань з боку KUL сертифікат стажування, завірений підписом опікуна 

стажування. Зразок сертифікату стажування це додаток № 3.7 до Розпорядку. 

2. Учасник проекту зобов’язаний реалізувати таку саму кількість годин в кожному із 

місяців стажування. 

 

§ 10 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА 

 

1. Організатор має право, зокрема: 

1) вимагати від Учасників проекту всі необхідні документи, довідки, заяви; 

2) вимагати від Учасників проекту заповнення оціночних та моніторингових анкет 

(після завершення стажування), та інших потрібних документів; 
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3) вимагати виправдання відсутності, спричиненої хворобою або іншими 

випадковими ситуаціями; 

4) викреслити Учасника проекту зі списку, про який згадано в § 4 п. 15 i § 5 п. 14, коли 

той порушить договір, Розпорядок, а також дійсний в Приймаючої Сторони трудовий 

розпорядок, правила і принципи безпеки і гігієни праці, правила пожежної безпеки та 

положення про захист секретних інформацій. 

2. Організатор особливо зобов’язаний: 

1) гарантувати, що тип і форми підтримки обрані адекватно для потреб, умінь та 

компетентності Учасників проекту; 

2) гарантувати високоякісні місця проведення різних форм підтримки, що забезпечує 

максимальну ефективну реалізацію підтримки Учасників проекту; гарантувати, 

що Приймаючі Сторони, які беруть участь у реалізації проекту, є надійними в 

предметному і фінансовому відношенні, а також що вони користуються гарною 

репутацією в середовищі, в якому планується підтримка; 

3) гарантувати, що у випадку проведення практичних занять у місцезнаходженні 

Приймаючої Сторони, Учаснику проекту буде забезпечено місце для виконання 

завдань, що випливають із цілей проекту, яке відповідає стандартам безпеки і 

гігієни праці, принципам ергономіки, а також яке має такий самий стандарт, як 

робоче місце співробітника підприємства; 

4) гарантувати Учаснику проекту отримання стипендії; 

5) відшкодувати витрати на проживання, після виконання умов, передбачених в § 7 

п. 5-7 i § 8 п. 5-7; 

6) відшкодувати витрати на поїздку, після виконання умов, передбачених в § 8 п. 8-

11; 

7) запропонувати поліс Страхування від нещасних випадків (у випадку, коли Учасник 

проекту немає такого полісу); 

8) надати Учаснику проекту сертифікат стажування. 

 

§ 11 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИЙМАЮЧОЇ СТОРОНИ 

 

1. Приймаюча Сторона має право, зокрема: 

1) направлення попередньо обраного Приймаючою Стороною Учасника проекту для 

проведення стажування; 

2) отримати винагородження для опікуна стажування за здійснення нагляду за 

виконанням Учасником проекту обов’язків, зазначених у програмі стажування. 

2. Приймаюча Сторона зобов’язана, зокрема: 

1) разом із Організатором розробити програму стажування; 

2) здійснити процес адаптації Учасника проекту в Приймаючої Сторони, у тому числі 

провести вишкіл для Учасника проекту, особливо якщо йдеться про робочий 

розпорядок, дотримання правил і принципів безпеки і гігієни праці та правил 

пожежної безпеки, а також положень про захист секретних інформацій; 

3) приділити опікуна стажування, який буде вести нагляд за реалізацією Учасниками 

проекту обов’язків, зазначених у програмі стажування; 
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4) забезпечити умови і засоби, необхідні для реалізації Учасником проекту програми 

стажування, відповідно до положень Договору і Розпорядку, у тому числі: 

a) визначити робочий час, який не збігається з часом навчання в університеті; 

b) забезпечити адекватні робочі місця, приміщення, майстерні, обладнання та 

матеріали, необхідні для проведення стажування; 

5) видати Учаснику проекту сертифікат стажування, а також оцінити і надати 

рекомендації після проведення стажування; 

6)  під час проходження стажування Учасником проекту, бути в постійному зв’язку 

з Персональним Коучем, Спеціалістом зі справ організування стажувань, а також 

Опікуном Стажистів з боку KUL. 

3. Підчас проходження стажування Приймаюча Сторона відповідає за безпеку Учасника 

проекту, зокрема щодо правил та принципів безпеки і гігієни праці, а також наказу 

провести відповідні медичні огляди, якщо це виникає з положень чинного 

законодавства. 

4. Приймаюча Сторона не може доручити Учаснику проекту інші обов’язки від тих, що їх 

було названо в програмі стажування. 

5. Опікун стажування має право на винагородження за здійснення нагляду за максимум 

10 Учасниками проекту, що проходять стажування, у постаті повернення вартості 

місячної зарплати в розмірі 402,40 злотих/особа (2,39 злотих/год.) – у випадку 

здійснення нагляду за Стажистом, що проходить стажування у вимірі 168 год./місяць 

та 285,70 злотих/особа (2,38 злотих/год.) – у випадку здійснення нагляду за 

Стажистом, що проходить стажування у вимірі 120 год./місяць. Повернення коштів 

відбувається за заявою Приймаючої Сторони, в якій згадується розмір коштів для 

повернення, а також (в якості додатка) список Учасників проекту, прізвище Опікуна 

їхнього стажування, місячну кількість годин нагляду, проведеного за Стажистами. 

Вищеназвані суми це максимальні суми. Приймаюча Сторона, яка складає заяву на 

повернення коштів, цим засвідчує, що її співробітник, про якого згадано, як про 

опікуна Учасників проекту, працює за трудовим договором / цивільно-правовим 

договором, який працевлаштований таким виміром, щоб принаймні відповідав виміру 

часу, що призначається для здійснення нагляду за Стажистами. 

6. На завершення стажування Приймаюча Сторона надає Учаснику проекту оцінку / 

рекомендацію з завершальною оцінкою результатів виконаних під час проходження 

стажування робіт. 

7. Виплата винагородження, про яке йдеться в п. 5, буде здійснюватися за окремою 

угодою, складеною між Організатором, Приймаючою Стороною та Опікуном 

стажування. 

 

§ 12 

ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Усі питання, про які не згадано в Розпорядку, вирішує Організатор. 

2. Остаточне тлумачення положень Розпорядку залишається на боці Організатора. 

3. Невід’ємною частиною Розпорядку є додатки: 
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3.1 Зразок Анкети учасника разом з декларацією участі в проекті на вітчизняне 

стажування; 

3.2 Зразок Анкети разом з декларацією участі в проекті на закордонне стажування; 

3.3 зразок угоди; 

3.4 зразок бланку ZUS ZUA; 

3.5 зразок бланку ZUS ZWUA; 

3.6 зразок Журналу стажування; 

3.7 зразок Сертифікату стажування; 

3.8 зразок Підсумкового звіту. 


