
 

 
 

 

Regulamin 

 

Regulamin dotyczy konkursu na stanowisko studenta stażysty w Zakładzie Systemów 

Złożonych. 

1. Zasady i wymagania dotyczące odbywania stażu studenckiego w jednostkach 

organizacyjnych PRz reguluje Statut PRz, par. 75 i 76. 

2. Czas trwania stażu: 1 semestr (od 01 marca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.). 

3. Liczba miejsc: 2 

4. Kierunek studiów: wszystkie kierunki II stopnia prowadzone przez WEiI. 

5. Staż jest bezpłatny. 

6. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Zakładu Systemów 

Złożonych w terminie do 20 lutego 2020 r. W zgłoszeniu należy przedstawić: CV, 

wniosek wraz z uzasadnieniem i wskazaniem opiekuna stażu, dotychczasowe 

(udokumentowane) osiągnięcia studenta (w tym średnia ocen), klauzulę RODO. 

7. Każdy aplikujący o staż student będzie podlegał ocenie punktowej wg kryteriów 

w pkt. 9. 

8. Ostateczną decyzję o przyjęciu studenta na staż podejmuje Dziekan. Od decyzji 

negatywnej nie przysługuje odwołanie. 

9. Kryteria punktowe oceny kwalifikacji studenta: 

9.1 Sumaryczna liczba punktów uzyskanych z kryteriów: 

9.1.1 ocena końcowa ze studiów I stopnia * 5; 

9.1.2 średnia ocen ze studiów II stopnia * 10 (w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku); 

9.1.3 certyfikat znajomości j. angielskiego – 5 pkt; 

9.1.4 posiadane certyfikaty (potwierdzone egzaminami) kursów i szkoleń 

organizowanych poza PRz i inne uprawnienia – 3 pkt. za każdy 

certyfikat, ale łącznie nie więcej niż 12 pkt.; 

9.1.5 udział na studiach I stopnia w stażu w ramach programów POWER, 

POKL lub inne udokumentowane staże w firmach – 10 pkt.; 

9.1.6 praca w kołach naukowych (potwierdzona przez opiekuna) – 5 pkt. 

9.2 Ocena rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem jednostki – 50 pkt. 

9.3 Ocena końcowa na podstawie sumy punktów z 9.1 oraz 9.2. 

10. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nie powoduje, iż PRz ma obowiązek zapewnić 

im realizację stażu. 

11. Zakład Systemów Złożonych może opublikować wizerunki zwycięzców 

Konkursu, jeśli wyrażą na to zgodę, podpisując stosowne oświadczenie, 

stanowiące załącznik nr 4 Regulaminu. 

12. Student powinien przez cały czas posiadać status studenta, w trakcie trwania 

stażu. Z chwilą utraty tego statusu możliwe jest rozwiązanie współpracy, przed 

terminem zakończenia stażu. 



 

 
 

13. Konkurs może być w każdej chwili odwołany, bez podania przyczyny. 

14. Zgłoszenie przez Kandydata uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację 

postanowień niniejszego regulaminu.  

 

15. Klauzula informacyjna dla Kandydatów 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Organizatorzy Konkursu 

informują, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Politechnika Rzeszowska 

im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 

Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: iod@prz.edu.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Kandydatów oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych. 

3) Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu na stażystę w Zakładzie Systemów Złożonych, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) 

oraz ewentualnie dochodzenia/obrony praw lub roszczeń. 

4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w 

Konkursie. 

5) Dane osobowe Kandydatów nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą 

przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

6) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kandydatów 

podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. 

podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii 

w systemach informatycznych. 

7) Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu 

przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego 

przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym 

okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi 

związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących 

przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od 



 

 
 

tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane 

te będą anonimizowane. 

8) Kandydaci posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to 

przepisy prawa. 

9) Kandydaci posiadają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Brak 

możliwości przetwarzania danych osobowych Kandydata będzie skutkował 

niemożnością uczestnictwa w Konkursie. 

10) Kandydat posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) Dane osobowe Kandydatów nie będą poddane zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji (w tym profilowaniu). 

 


