
 
 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO  
NEWAG IP Management Sp. z o. o. – Grupa Newag 

 
 

1. Program Stypendialny dedykowany jest dla studentek i studentów Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki z kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – specjalność: 
Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego – III rok – 2016 / 2017. 
 
 

2. Warunkiem przyznania stypendium jest przejście procesu rekrutacyjnego Programu  
Stypendialnego wraz z podjęciem stażu w Dziale Badań i Rozwoju w charakterze konstruktora 
- mechanika. 

 
 

3. Etapy rekrutacji do wyboru Stypendystów: 
a) I etap: 

Przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, zawierającego CV i list motywacyjny do dnia 28 
lutego 2017 roku.  
 

b) II etap: 
Przystąpienie do testu kompetencyjnego (20 pytań) z zakresu podstawowej budowy                 
i eksploatacji taboru szynowego z zakresu zgodnego, z zakresem studiów.  
 

c) III etap: 
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy w teście uzyskali największa liczbę 
punktów - 7 najlepszych osób. Liczba punktów z testu nie może być mniejsza niż 16/20. 
W ramach rozmowy kwalifikacyjnej poruszone będą również zagadnienia techniczne                     
z zakresu II etapu. 

 
d) IV etap: 

Wybór do 5-ciu Stypendystów na podstawie wyniku testu kompetencyjnego i rozmowy 
kwalifikacyjnej w czym rozmowa kwalifikacyjna ma wagę 20% oceny końcowej.                         
 
 

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej Programu Stypendialnego wejdą przedstawiciele Działu Badań  
i Rozwoju oraz Działu Personalnego. 

 
 

5. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru akademickiego z możliwością 
przedłużenia na kolejne semestry pod warunkiem przedłużenia przez NEWAG IP 
Management Sp. z o. o. Programu Stypendialnego oraz spełnienia warunków określonych             
w umowie stypendialnej taki jak m.in.: 
a) Zaliczenie stażu zgodnie z ustaleniami zawartymi w Indywidualnym Programie 

Stypendialnym, który stanowi załącznik do umowy stypendialnej, 

b) Osiągniecia wyników w nauce – średnia ocen 4,5 w ramach semestru, w którym 

przyznane było stypendium. 



6. Szczegółowe zakresy Programu Stypendialnego określa Umowa Stypendialna, zwierana 

pomiędzy NEWAG IP Management Sp. z o.o., a Stypendystą. Załącznikiem do umowy jest 

Indywidualny Program Stypendialny, który określa ustalone ze Stypendystą zakresy prac jakie 

będzie realizował podczas stażu i z których będzie rozliczany na koniec okresu stażu. 

Obowiązkową częścią Indywidualnego Programu Stażowego jest zadanie zaliczeniowe stażu, 

które potwierdzi zdobyte Stypendystę kompetencje oraz w efekcie potwierdzi zaliczenie 

stypendium. Zadaniem zaliczeniowym będzie wykonanie modelu 3D zespołu elementów                 

w programie Autodesk Inventor i stworzeniu rysunków wykonawczych 2D dla każdej części             

i złożenia łącznie z listą części i sparametryzowaniem elementów wg obowiązujących zasad, 

które zostaną omówione podczas stażu. 

 
7. Wybranym Stypendystom firma może zaoferować podjęcie pracy w Dziale Badań                               

i Rozwoju. W przypadku podjęcia pracy Stypendysta nie może starać się o przedłużenie 

stypendium.  

 

8. Zasadniczy staż będzie odbywał się w oddziałach Działu Badań i Rozwoju w wybranej przez 

Stypendystę lokalizacji: Biuro Konstrukcyjne w Krakowie - ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków 

lub Biuro Konstrukcyjne w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz w wymiarze 

minimum 12 h tygodniowo. Każdy Stypendysta podczas stażu będzie musiał odbyć jego część 

– minimalnie 24 h w ciągu semestru na wydziałach produkcyjnych firmy NEWAG S.A.                   

w Nowym Sączu w celu zapoznania się z procesem produkcyjnym pojazdów szynowych. 

 

 

9. Stypendysta będzie miał przydzielonego opiekuna stażu, niezależnie od lokalizacji odbywania 

stażu. 

 

10. Potwierdzeniem obecności Stypendysty w ustalonym minimalnym tygodniowym wymiarze 

godzin będzie wypełniana lista obecności zatwierdzana przez opiekuna stażu. 

 

11. Stypendysta będzie zobowiązany do podpisania umowy o poufności informacji, danych oraz 

dokumentów dotyczących NEWAG IP Management Sp. z o. o. lub jej kontrahentów, do 

których Stypendysta uzyskał dostęp w jakikolwiek sposób, za zgodą lub bez wiedzy Strony 

Przekazującej zgodnie z zawarta Umowa Stypendialną. 

 

12. Treść Umowy Stypendialnej znajduje się do wglądu u przedstawicieli firmy NEWAG IP 

Management Sp. z o. o. 
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