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I. INFORMACJE O PROGRAMIE

ŻRÓDŁO FINANSOWANIA: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

II. WNIOSKODAWCA 

Wnioskodawcą  projektu  jest  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej   im.  Marii  Grzegorzewskiej  w

Warszawie  http://www.aps.edu.pl/uczelnia.aspx (APS).  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej  jest
najstarszą uczelnią w Polsce o profilu pedagogicznym.  Uczenia kształci na 2 wydziałach - Wydziale
Nauk Pedagogicznych i Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych.
APS  zatrudnia  327  nauczycieli  akademickich  (73  profesorów  i doktorów  habilitowanych,  171
doktorów). Na dwóch Wydziałach APS w ramach sześciu kierunków studiuje ponad 7000 studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych
i podyplomowych.  W  ramach  programu  Erasmus  APS  utrzymuje  kontakty  z  20  uczelniami
zagranicznymi.  Jednostki  uczelni  aktywnie  uczestniczą  w  realizacji  przedsięwzięć  badawczych  
z  obszarów takich dyscyplin  jak  pedagogika,  pedagogika  specjalna,  psychologia,  socjologia,  praca
socjalna.  APS  współpracuje  z  krajowymi  i  zagranicznymi  instytucjami  naukowymi,  artystycznymi,
medycznymi i  innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. 

III. KONCEPCJA PROJEKTU 

Celem  projektu  jest  podniesienie  kompetencji  zawodowych  studentów  i  studentkom  Akademii
Pedagogiki  Specjalnej  w  Warszawie  (APS)  i   ułatwienie  im  wejścia  na  rynek  pracy  poprzez
zorganizowanie  min.  miesięcznych  staży  zawodowych  we  współpracy  z  pracodawcami  różnych
sektorów rynku pracy w Polsce i za granicą. 

W ramach projektu  objęci  zostaną wsparciem 100 -  150 studentów i  studentek APS   kierunków
psychologia, praca socjalna, socjologia, realizujących program ostatnich lat studiów stacjonarnych 
I i  II stopnia   w trybie stacjonarnym i zaocznym, a także absolwentów, którzy zakończą studia w
trakcie projektu.  Główną potrzebą zidentyfikowaną w grupie docelowej projektu jest wzmocnienie
kompetencji zgodnych z efektami kształcenia dla danego kierunku studiów poprzez staże zawodowe i
i  zastosowania  zdobytej  w  praktyce  w  kontekście  zawodowym  charakterystycznym  dla  danego
kierunku kształcenia, we współpracy z  pracodawcami z różnych branż i sektorów.

Koszty  współpracy  z  pracodawcami  pokrywa  projekt.  Zarówno  opiekunowie  staży  po  stronie

pracodawcy  jak  i   uczestnicy/  uczestniczki  staży  otrzymają  wynagrodzenie.  W  załączeniu  –
szczegółowa   informacja  finansowa  dla  pracodawców  zainteresowanych  przyjęciem  studentów  i
studentek oraz absolwentów i absolwentek  APS na staż . 

Okres realizacji projektu: maj 2016 - grudzień 2017
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Wysokość wnioskowanej dotacji: ok. 3 mln. PLN

Dofinansowanie na 1 uczestnika/ uczestniczkę: do 15 tys. PLN


