JEDYNA TAKA OFERTA W POLSCE

Studiuj za darmo
Pracuj i bądź niezależny

O projekcie.
studiujepracuje.pl to projekt skierowany do młodzieży, która chciałaby rozpocząć
lub kontynuować naukę na renomowanych i uznanych polskich uczelniach lub szkołach
policealnych w Polsce w trybie zaocznym i podjąć pracę w Polsce.
Nie wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć mogą liczyć na wsparcie rodziców, którzy
pokryją koszty ich nauki. Prace dorywcze w gastronomii, prace sezonowe czy praca na
wakacjach nie wystarczają na pokrycie pełnych kosztów studiów stacjonarnych - dziennych.
Studiowanie lub nauka w szkołach policealnych w Polsce wiąże się z dużymi kosztami:









Koszt studiów zaocznych – 400 do 500 PLN / miesiąc
Koszt szkoły policealnej (większość kierunków, w zależności od kierunku są
bezpłatne), niektóre kierunki płatne do 100 PLN / miesiąc.
Koszt zakwaterowania - 500 – 700 zł / łóżko / miesiąc, z dostępem do toalety i kuchni,
pokój lub kawalerka w zależności od regionu Polski kosztuje już od 1200 do 2000 PLN.
Koszty dojazdów - ok. 150 PLN na miesiąc,
Dochodzą koszty obowiązkowego ubezpieczenia w państwowym systemie opieki
medycznej w Polsce - to koszt 519 PLN miesięcznie (dobrowolne ubezpieczenie w
NFZ) dla osób niepracujących z zagranicy, dla Polaków bezpłatnie.
Koszty podręczników – ok 500 zł / rok
Koszty wyżywienia, telefon, Internet i życia w Polsce – skromnie to ok 1000 PLN /
miesiąc.

Młodzież, która chce podjąć studia w krajach UE poza Polską musi się liczyć z wielokrotnie
większymi kosztami, a na studia w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy w USA stać już tylko
młodzież z bogatych rodzin, które opłacają studia swoim dzieciom (również tym z Polski), i
liczone są od kilkudziesięciu do setek tysięcy dolarów rocznie.
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Do kogo więc jest skierowana nasza oferta?
Projekt studiujepracuje.pl, jest skierowany do młodzieży niezamożnej, do młodzieży, która
chce się uczyć, usamodzielnić i osiągnąć coś w życiu. Projekt jest skierowany do młodzieży
mieszkającej poza granicami Polski tj. cudzoziemców z całego świata, jak i do polskiej
młodzieży, mieszkającej w dużych miastach, w małych miasteczkach i wsiach, dla których
dostęp do edukacji z powodów ekonomicznych jest utrudniony. Wiele utalentowanej
młodzieży nie podejmuje nauki z powodu ograniczeń finansowych lub obawy, że nie
poradzą sobie zagranicą, lub w wielkim mieście w której jest uczelnia czy szkoła (obawy czy
znajdą pracę, za co opłacą mieszkanie, studia, za co będą żyć?)

Rozwiązanie - nasza oferta!




Jeśli masz ukończone 18 lat a nie ukończyłeś 24 roku życia, uczysz się lub zamierzasz
rozpocząć naukę - nie zwlekaj i skontaktuj się z nami a my pokryjemy 100% kosztów
Twojej nauki.
UWAGA! Nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym (zaocznym) lub zdalnym.
Sfinansujemy Ci w pełni studia, szkołę policealną lub średnią na jednym z wybranych
kierunków na najlepszych uczelniach, szkołach policealnych lub szkołach średnich w
całej Polsce.

Dodatkowo:






Otrzymasz od nas bezpłatne zakwaterowanie przez cały okres nauki na naszych
kwaterach, domu studenckim, a uczestnicy, którzy mieszkają na własnych kwaterach
otrzymają dodatek mieszkaniowy 600 PLN / miesiąc.
Pokryjemy Ci pełne koszty dojazdu do szkoły i do pracy – dodatek 150 PLN / miesiąc,
Raz w roku wypłacimy Ci „holiday bonus” w wysokości 1800 zł,
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, szkoły średniej lub szkoły policealnej
będziesz mógł pracować bez zezwolenia na pracę w Polsce. *

*Dotyczy tylko absolwentów szkół średnich i policealnych. Nie dotyczy studiów zaocznych.
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Ponad to, przez cały okres nauki:




Gwarantujemy ubezpieczenie na opiekę medyczną w państwowym systemie opieki
zdrowotnej,
Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz NNW do wysokości 30.000 Euro
Pakiet prywatnej opieki medycznej, dzięki któremu będziesz mógł bezpłatnie
korzystać z prywatnej opieki lekarzy specjalistów z dostępem do specjalistycznych
badań na terenie całego kraju.

Co trzeba spełnić, aby skorzystać z naszej oferty?
Wystarczy:






*
**

4

Posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej) dla
osób chcących rozpocząć naukę w szkole policealnej, * lub
Posiadać świadectwo dojrzałości dla osób chcących rozpocząć studia, **
Zgłosić się do projektu poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie
www.studiujepracuje.pl ,
Jeśli uczysz się lub studiujesz również możesz przystąpić do naszego
projektu wysyłając zgłoszenie poprzez stronę www.studiujepracuje.pl,
Podjąć pracę na jednym z naszych kontraktów na terenie całej Polski –
nasze oferty dedykowane do projektu jak i oferty uczeni i szkół znajdziesz
na naszej stronie www.studiujepracuje.pl .
Kopia świadectwa z tłumaczeniem na język polski
Kopia świadectwa z apostille z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Współpraca.
Oferta współpracy jest skierowana do naszych Partnerów:





Uczelni wyższych i szkół policealnych
Firm i osób, które zajmują się zawodowo rekrutacją i organizacją studiów dla
młodzieży zagranicą,
Firm rekrutacyjnych zajmujących się rekrutacją pracowników do Polski,
Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zagranicą lub w Polsce, które
mają styczność z młodzieżą uczącą się, młodymi ludźmi, których nasza oferta
zainteresuje.

Nasza oferta nie obciąża finansowo kandydatów, młodzieży. Za podjęcie
nauki i skorzystanie z naszej oferty nie będą oni w żaden sposób obciążani, to
my pokryjemy wszystkie koszty łącznie z pokryciem kosztów przyjazdu do
Polski.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane
z projektem i współpracą, możemy zorganizować zdalnie wideokonferencję
lub spotkać się w naszej Firmie w Goleniowie.

Zapraszamy do kontaktu:
Michał Włodomirski - Koordynator projektu
+48 787 075 218
michal.wlodomirski@intraservis.pl
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