Regulamin z dnia 09.004.2015r.

PROGRAM PRAKTYK

REGULAMIN

1.

Praktyki letnie organizowane są przez firmę Atel Electronics w oparciu o regulamin praktyk studenckich Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz o ramowe programy praktyk dla kierunków
Automatyka i Robotyka, Elektronika Przemysłowa, Informatyka.

2.

Ramowy program praktyki obejmuje:
zapoznanie się ze specyfiką i zakresem działalności zakładu pracy,
zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu pracy,
zapoznanie się z technologiami informatycznymi stosowanymi w zakładzie,
studiowanie możliwości rozbudowy i modyfikacji urządzeń, systemów i sieci,
zapoznanie się z dokumentacją techniczną aparatury elektronicznej,
rozpoznawanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu elektronicznego w obiektach przemysłowych,
zapoznanie się z typowymi uszkodzeniami sprzętu elektronicznego i sposobami ich usuwania,
tworzenie dokumentacji technicznej produktów wprowadzanych na rynek,
zapoznanie z wymogami bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń teleinformatycznych.

3.

Kryteria wyboru potencjalnych praktykantów:
studiowanie stacjonarne na kierunku Automatyka i Robotyka, Elektronika Przemysłowa, Informatyka Politechniki
Opolskiej;
ukończony 2 rok studiów;
osiągnięcie średniej ocen co najmniej równej średniej kierunkowej w ostatnim semestrze przed złożeniem
wniosku;
dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego.

4.

Program obejmuje po trzy jednomiesięczne praktyki w sierpniu oraz wrześniu danego roku (łącznie sześć).

5.

Podania zawierające list motywacyjny i CV ze zdjęciem (ksero), zaświadczeniem uczelni o uzyskanej średniej można
składać do dnia 30 maja danego roku droga mailową na adres praktyka@atel.com.pl lub osobiście w siedzibie firmy
Atel Electronics w Opolu przy ulicy Oleskiej 121.

6.

Wybór praktykantów dokonany zostanie do dnia 10 czerwca danego roku i ogłoszony na stronie internetowej firmy
Atel Electronics.

7.

Wybrani praktykanci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania rekrutacyjnego drogą mailową lub telefonicznie.

8.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji w związku z realizacją programu
praktyk.

9.

W sytuacjach spornych w pierwszej kolejności ma zastosowanie regulamin praktyk obowiązujący na Politechnice
Opolskiej.

10. Za ubezpieczenie praktykantów odpowiada firma Atel Electronics.
11. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od uczestników programu będą za ich zgodą
gromadzone i wykorzystywane przez organizatorów wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).

Szczegółowe informacje udziela Koordynator Programu „Studiuj z Atel Electronics” :
Robert Kosztowniak
robert.kosztowniak@atel.com.pl
tel. 77-4556076 w.48

