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Ruszył projekt „Stolica staży” dla
pracowników naukowych i innowacyjnych
przedsiębiorstw z Warszawy!

ConsultingPlus Sp. z o.o. wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają do udziału w projekcie
stażowym „Stolica staży” skierowanym do pracowników naukowych i innowacyjnych
przedsiębiorstw z Warszawy. Jest to kontynuacja wcześniejszych edycji projektu TEKLA
PLUS.
Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek
naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem.
W ramach projektu „Stolica staży”:

●

●

●

50 naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych odbędzie płatne staże
w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie m. st.
Warszawy
75 pracowników warszawskich przedsiębiorstw odbędzie staże w jednostkach naukowych
posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. mazowieckiego
TERMIN REALIZACJI STAŻY: styczeń 2013 – wrzesień 2014

CZAS TRWANIA STAŻY:
staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – średnio 6-miesięczne (min. 3 miesiące)
staże pracowników przedsiębiorstw w JN – średnio 120-godz w okresie min. 3 miesięcy
WYNAGRODZENIE STAŻYSTY:
●

●

dodatek stażowy dla pracowników naukowych odbywających staże w przedsiębiorstwach –
3.500,00 zł/miesiąc
staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych – bezpłatne (koszty stażu ponosi
organizator – Lider projektu). Wynagrodzenie Stażysty należne z tytułu odbywania Stażu będzie
pokrywane przez przedsiębiorcę będącego pracodawcą Stażysty.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
-pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych uczelni, którzy chcą odbyć staż w warszawskich firmach
-przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem pracowników naukowych na staż
-przedsiębiorstwa zainteresowane wydelegowaniem swoich pracowników na staż do jednostek
naukowych
- jednostki naukowe zainteresowane przyjęciem pracownika warszawskiego przedsiębiorstwa na staż
http://STOLICASTAZY.TEKLAPLUS.PL
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Autor: Informacja prasowa
http://laboratoria.net/aktualnosci/16248.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.

25-11-2021

Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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