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Kolejna edycja projektu stażowego dla
pracowników naukowych i innowacyjnych
przedsiębiorstw na Mazowszu!

Consulting Plus sp. z o.o. wraz z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów (PIAP)
zapraszają do udziału w projekcie stażowym „TEKLA PLUS IV edycja”.

Głównym celem Projektu jest wzrost wykorzystania potencjału naukowego, infrastruktury badawczej
i kapitału ludzkiego jednostek naukowych województwa mazowieckiego poprzez organizację 64 staży
na Mazowszu stymulujących przepływ wiedzy miedzy nauką i gospodarką regionu.
W ramach projektu TEKLA PLUS IV edycja:
34 naukowców zatrudnionych na uczelniach wyższych oraz w jednostkach naukowych odbędzie
płatne staże w przedsiębiorstwach działających na Mazowszu;
30 pracowników mazowieckich przedsiębiorstw MMSP odbędzie bezpłatny staż w Przemysłowym
Instytucie Automatyki i Pomiarów w jednym z 3 głównych kierunków stażowych: informatyka,
automatyka i robotyka oraz szybkie prototypowanie.
TERMIN REALIZACJI STAŻY:
styczeń 2012 – luty 2013
CZAS TRWANIA STAŻY:

●
●

staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – średnio 8-miesięczne;
staże pracowników przedsiębiorstw w PIAP – średnio 8-tygodniowe.

WYNAGRODZENIE STAŻYSTY:
dodatek stażowy dla pracowników naukowych odbywających staże w przedsiębiorstwach-3.200,00
zł/miesiąc
staże pracowników przedsiębiorstw w PIAP – bezpłatne. Wynagrodzenie Stażysty należne z tytułu
odbywania Stażu będzie pokrywane przez przedsiębiorcę będącego pracodawcą Stażysty.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zainteresowanych stażem w firmach na terenie
woj. mazowieckiego;
przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem pracowników naukowych na staż;

przedsiębiorstwa zainteresowane wydelegowaniem swoich pracowników na staż do PIAP.
http://STAZE.TEKLAPLUS.PL
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery naukii
przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
http://laboratoria.net/aktualnosci/12939.html

19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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