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REGULAMIN PROGRAMU PRAKTYK LETNICH GEOTALENT 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Program Praktyk Letnich dla studentów, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest częścią 

Programu Edukacyjnego GeoTalent (www.geotalent.pl). 

1.2. Celem Programu Praktyk Letnich jest rozwijanie relacji pomiędzy uczelniami partnerskimi:   

 Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,  

 Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 Uniwersytetem Warszawskim  

a organizatorem Programu GeoTalent – PGNiG SA. Współpraca ta ma na celu promowanie 

połączenia biznesu z edukacją, a co za tym idzie – wyłonienie najzdolniejszych studentów 

spośród grupy docelowej programu oraz umożliwienie im zdobycia praktycznego 

doświadczenia w PGNiG SA - Oddział Geologii i Eksploatacji oraz Oddziały w Zielonej Górze, 

Sanoku i Odolanowie.   

1.3. W roku akademickim 2016/2017 PGNiG SA zorganizuje praktyki w Oddziale Geologii 

i Eksploatacji oraz Oddziałach w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie w biurach znajdujących 

się na terenie całej Polski. Praktyki skierowane są do studentów magisterskich studiów 

dziennych oraz studentów ostatniego semestru / absolwentów inżynierskich studiów 

dziennych: 

 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiujących na jednym z czterech 

wydziałów: 

 Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 

 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

 Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 

 Górnictwa i Geoinżynierii, 

 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 

 Uniwersytetu Warszawskiego 

 Wydziału Geologii. 

Program praktyk dedykowany jest studentom, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce 

(potwierdzone wysoką średnią), działają aktywnie na uczelni (organizacje studenckie, koła 

naukowe, konferencje naukowe, udział w wydarzeniach GeoTalent) i chcą zdobyć wiedzę 

praktyczną w branży oil&gas. 

http://www.geotalent.pl/
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Studenci, którzy odbyli już praktykę w jednym z oddziałów PGNiG SA na podstawie umowy  

o praktykę absolwencką: 

 w wymiarze jednego bądź dwóch miesięcy – po pozytywnym przejściu procesu 

rekrutacji w ramach programu GeoTalent, mogą odbyć praktykę w wymiarze 1-2 

miesięcy w zależności od czasu trwania wcześniejszej praktyki,  

 w wymiarze trzech miesięcy – nie mogą wziąć udziału w Programie Praktyk Letnich 

GeoTalent. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich łączny okres praktyki 

absolwenckiej w PGNiG SA nie może być dłuższy niż trzy miesiące.  

1.4. Praktyki zostaną dopasowane w miarę możliwości do potrzeb i specjalizacji zrekrutowanych 

studentów i będą odbywały się w biurach terenowych w całej Polsce bądź w podległych im 

zakładach górniczych, w zależności od aktualnych potrzeb rekrutacyjnych PGNiG 

oraz preferencji kandydatów. 

1.5. Praktyki trwać będą od 1 do 3 miesięcy w okresie od lipca do września 2017 i będą odbywały 

się w pełnym wymiarze godzin (40 godz./tyg) i będą płatne. W uzasadnionych przypadkach 

termin odbywania praktyki może zostać zmieniony, o ile nie zakończy się ona później niż w 

listopadzie 2017 r. 

 

2. REKRUTACJA NA PRAKTYKI 

2.1. Do procesu rekrutacji przystąpić może każdy student studiów dziennych uczelni partnerskich, 

spełniający wymogi określone w ust. 1.3. 

2.2. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez zaaplikowanie za pomocą elektronicznego 

formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie http://www.geotalent.pl/dla-

studentow/program-praktyk-letnich/.  

2.3. Termin wysyłania zgłoszeń mija 2 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia wysłane po tym dniu nie będą 

brane pod uwagę w procesie rekrutacji. 

2.4. Decyzja o wyborze studentów, którzy zostaną zaproszeni do udziału  

w spotkaniach rekrutacyjnych podejmowana będzie przez Zespół Projektowy GeoTalent. 

Decyzja o wyborze studentów na praktyki letnie będzie podjęta przez Zespół Projektowy 

GeoTalent oraz  menedżerów komórek organizacyjnych, w których będą odbywały się praktyki, 

na podstawie analizy przesłanych aplikacji, rozmów rekrutacyjnych i testów umiejętności. 

2.5. Decyzje, o których mowa w ust. 2.4 są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2.6. Zgłoszenie studenta jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Programu Praktyk Letnich  

w ramach programu GeoTalent. 

ZASADY REKRUTACJI  

http://www.geotalent.pl/dla-studentow/program-praktyk-letnich/
http://www.geotalent.pl/dla-studentow/program-praktyk-letnich/
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2.7. Warunkiem udziału w rekrutacji na praktyki jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, 

dostępnego na stronie http://www.geotalent.pl/dla-studentow/program-praktyk-letnich/. 

2.8. Zgłoszenia osób zainteresowanych odbyciem praktyk przyjmowane będą w terminach 

określanych w niniejszym regulaminie oraz podanych w materiałach promujących praktyki. 

2.9. CV załączone do formularza rekrutacyjnego musi zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182) oraz własnoręczny podpis pod klauzulą. 

2.10. Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz aplikacje nie zawierające powyższej 

klauzuli i własnoręcznego podpisu, nie będą uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. 

2.11. Na każdym z etapów rekrutacji Zespół Projektowy ma prawo zweryfikować prawdziwość 

danych zawartych w formularzu. 

2.12. Studenci, którzy podadzą nieprawdziwe informacje w formularzu rekrutacyjnym, zostaną 

zdyskwalifikowani z dalszych etapów rekrutacji. 

2.13. Podane w formularzu preferencje (m.in. dotyczące terminu i miejsca praktyk) są wiążące  

i jedynie w szczególnych przypadkach będzie można je modyfikować. 

2.14. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. 

ETAPY REKRUTACJI 

2.15. Praktykanci zostaną wybrani na podstawie procesu rekrutacji składającego się z następujących 

etapów: 

1. Selekcja nadesłanych aplikacji. 

2. Spotkania rekrutacyjne z wybranymi kandydatami. 

a. Informacja o miejscu i dacie spotkania zostanie przekazana zakwalifikowanym 

kandydatom  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

b. Informacja o ostatecznym wyniku rekrutacji zostanie przekazana kandydatom 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 2 czerwca 2017 r. 

 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

3.1 Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji będą zobowiązani do zrealizowania pełnego 

programu praktyk zgodnie z zawartą umową.  

3.2 Prawa i obowiązki Organizatora praktyk i praktykantów reguluje umowa o praktykę 

absolwencką, podlegająca ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. 
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3.3 W zależności od ilości aplikacji oraz w sprawach spornych i nieobjętych niniejszym 

regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rekrutacji na praktyki 

oraz wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3.4 Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres: geotalent@pgnig.pl. 

mailto:geotalent@pgnig.pl

