Kto może wziąć udział w projekcie?
O staż mogą ubiegać się studenci/tki dwóch ostatnich semestrów stacjonarnych jednolitych studiów
magisterskich Psychologii oraz Psychologii w języku angielskim. Ważne jest, aby rozpocząć staż przed
obroną pracy magisterskiej.

Staż czyli …?








Staż ma wymiar 120 godzin i jest realizowany w ciągu miesiąca min. 6 godzin dziennie
Stażyści otrzymują wynagrodzenie 1436,40 brutto/brutto w przypadku studentów do 26 roku życia. w
pozostałych przypadkach będzie to kwota pomniejszona o składki
Podczas stażu studenci uczestniczą w realnych projektach realizowanych przez Pracodawcę
Stażysta w ramach stażu wykona min.1 projekt adekwatny do stanowiska
Stażysta otrzymują wsparcie merytoryczne oraz metodyczne od opiekuna stażu wyznaczonego przez firmę, w
której staż będzie realizowany
Stażysta zobowiązany jest do prowadzenia dziennika stażu, w tym listy obecności
Stażysta podczas realizowania stażu ma obowiązek dostosować się do kultury organizacyjnej firmy i zasad w
niej panujących, a także przestrzegać procedur obowiązujących w ramach projektu

Od czego zacząć?






Wybierz jedną ofertę zgodną z twoimi preferencjami i odpowiadającą kierunkowi studiów
Wyślij CV wraz z numerem referencyjnym na
adres: biurokarier_zapisy@swps.edu.pllub ksuszek@swps.edu.pl
Dostarcz dokumenty (formularz, umowę, wniosek) do Biura Karier (pokój N116), gdzie otrzymasz do
rozwiązania test wiedzy składający się z 10 pytań
Uzyskaj min. 6 punktów z testu wiedzy i weź udział w rozmowie rekrutacyjnej u pracodawcy
Dopełnij pozostałe formalności i zdobywaj doświadczenie! ;)

Poznaj oferty staży przygotowane przez pracodawców:

*UWAGA!
Zaproponowany podział ofert według specjalności ma na celu jedynie ułatwienie poszukiwania osobom o określonych zainteresowaniach
zawodowych. Możliwe jest realizowanie stażu w ramach innej specjalności niż realizowana w ramach programu studiów.

Specjalność kliniczna i zdrowia:
Vertimed +
Stażysta/Stażystka
Stowarzyszenie Terapeutów
Terapeuta wspierający (dorośli)
Terapeuta wspierający (dzieci)
Akademickie Centrum Medyczne
Asystent/ka
Warszawski Dom pod Fontanną
Asystent/ka wspierający/a
Fundacja Znajdź Pomoc
Asystent/ka podopiecznego Fundacji
Instytut Pozytywnej Seksualności
Seksuolog/Seksuolożka
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Asystent/ka
Centrum Wielokulturowe
Asystent/ka koordynatora

Specjalność ogólna:

No Bell Education Centre
Staż w charakterze szkolnego psychologa
Adventure Warsaw
Asystent/ka

Specjalność biznes:

Tranquini
Office coordinator/Koordynator biura
Instytut Gaussa
Stażysta/ka
Radio ZET
Stażysta/ka
Cityboard Media Sp. z o.o.
Młodszy Konsultant ds. sprzedaży mediów
Lobo HR
Asystent/ka ds. Rekrutacji
Izmałkowa
Stażysta/ka w dziale badań

Burda International
1. Stażysta/ka w Dziale HR
2. Staż dziale kultury w Magazynie Elle
3. Stażysta/ka w Dziale Sprzedaży i Marketingu Książek
NobleProg
Business Development Specialist
Futurestep
Specjalista/ka ds. Pozyskiwania talentów
Edipresse Polska
Stażysta/ka w dziale HR
Talent Exact
Stażysta/ka w Dziale HR
Westhill Consulting
1. Staż w dziale marketngu
2. Staż w dziale nowych mediów

Specjalność projektowanie interakcji człowiek - technologia:
The Story
Stażysta/ka w obszarze service design & UX
Hycom
Młodszy Projektant/ka UX

Neurohm
Stażysta/ka w Dziale Logistyki

Specjalność neurokogniwistyka:

Fundacja "Mózg"
1. Asystent/ka w projekcie badawczym
2. Asystent/ka ds. promocji
Ferajna Psot
Stażysta

Nie znalazłeś/znalazłaś oferty dla siebie? Daj nam o tym znać wypełniając ankietę

Przeczytaj REGULAMIN i poznaj szczegółowe zasady realizacji staży

