Staże studenckie - podsumowanie i plany na rok 2010

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, poseł Janusz Zemke wdraża sukcesywnie program
staży, adresowany do studentów uczelni regionu kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze staże studentów w biurach eurodeputowanego Janusza Zemke rozpoczęły się w listopadzie 2009 roku.
W październiku ub.r. zorganizowano nabór kandydatów. Inicjatywa posła spotkała się z szerokim oddźwiękiem w regionie. O
stażach europejskich można było usłyszeć w lokalnej telewizji i rozgłośniach radiowych. Ponadto pojawiły się informacje w
prasie i na wielu portalach internetowych. Dodatkowo w promowanie akcji staży europejskich włączyły się akademickie biura
karier, które rozesłały ofertę do studentów.
Regulamin staży, a także bieżące informacje o studentach praktykujących u boku posła publikowane są systematycznie na
stronie internetowej www.janusz-zemke.pl .
Ze względu na duże zainteresowanie programem staży, pierwszą rekrutację postanowiono zakończyć już 31 października.
Aplikacje napływały jednak nawet po tym terminie. W sumie do bydgoskiego Biura Poselskiego nadesłano 119 zgłoszeń.
Liczba ta dotyczy tylko tych aplikacji, które spełniały podstawowe kryteria naboru, takie jak np. wiek kandydata czy lokalizacja
uczelni, na której studiuje.
Wśród aplikantów przeważali studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (54 aplikacje) oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (
40 aplikacji).
W listopadzie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, które spełniały wymagania określone w regulaminie
staży.
Na rozmowy zaproszono 38 osób, a spotkania odbywały się w biurach poselskich w Bydgoszczy oraz w Toruniu.
Efektem spotkań z kandydatami był wybór osób, które zostały zakwalifikowane do odbycia stażu w biurach poselskich. Staże
trwają od miesiąca do trzech miesięcy.
Stażyści, którzy zakończyli staże (2):
Bruksela - MARTA MOLUS, WOJCIECH CILIŃDŹ.
Stażyści obecnie odbywający staże (6):
Bruksela – MONIKA LISIUS, PAULINA DYBIŃSKA;
Bydgoszcz – ALICJA MYŚLUK, MICHAŁ NASKRĘT;
Toruń – GRACJAN ROKOSZEWSKI;
Grudziądz – MARCIN ZASIDKO.
W sumie programem staży do tej pory zostało objętych 8 osób, w tym 4 kobiety.
W planie zajęć stażystów przebywających w Brukseli jest poznanie funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, uczestniczenie
w obradach komisji PE, których członkiem jest poseł Janusz Zemke, przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do pracy
posła w PE, ale także zwiedzanie stolicy Europy i nawiązywanie kontaktów z wieloma młodymi ludźmi z całej Europy,
pracującymi w różnych unijnych i parlamentarnych instytucjach.
Stażyści praktykujący w biurach krajowych, włączani są w ich bieżącą pracę, nawiązują kontakty ze Szkolnymi Klubami
Europejskim, organizacjami popularyzującymi tematykę unijną w różnych środowiskach, organizują pracę posła w terenie.

Plany na rok 2010:
W lutym br. do Brukseli pojedzie dwóch kolejnych stażystów. Będą to ADAM MACIEJEWSKI, student Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego oraz KRZYSZTOF ZIELIŃSKI, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
W roku 2010 przewiduje się udział 16 studentów w stażach europejskich odbywanych w biurze w Brukseli oraz 14 – w
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krajowych biurach posła Janusza Zemke. Podsumowując, daje to liczbę 30 stażystów uczestniczących w programie stażowym
J. Zemke w 2010 roku.
Biuro Poselskie Janusza Zemke
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 23 stycznia 2010 r.
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