
6 miesiêcy
nauki

6 miesiêcy
praktyki

zawodowej

Krótki Cykl Kszta³cenia

Zdob¹dŸ kwalifikacje
zostañ specjalist¹ 
w 12 miesiêcy

Korzyœci:
- comiesiêczne stypendium dla ka¿dego uczestnika
- gwarancja kszta³cenia na Politechnice Œl¹skiej dla bran¿y motoryzacyjnej
- gwarantowane sta¿e w znanych przedsiêbiorstwach bran¿y automotive
- najszybsze w Polsce zdobycie kwalifikacji

5 poziom Polskich Ram Kwalifikacji

Iloœæ miejsc ograniczona!

Politechnika  Œl¹ska
zaprasza na

Oferujemy:
- kszta³cenie na Politechnice Œl¹skiej, na jednym z kierunków: 

·automatyka i robotyka, 

·elektrotechnika,

·transport (w tym budowa i eksploatacja œrodków transportu),

·mechanika i budowa maszyn, 

·zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji;

- 
 

- praktyki w znanych firmach bran¿y motoryzacyjnej;
- dyplom ukoñczenia kszta³cenia na pi¹tym poziomie na Politechnice  
Œl¹skiej;
- zdobycie dodatkowych uprawnieñ (na wybranych kierunkach);
- mo¿liwoœæ pokrycia kosztów dojazdu lub zakwaterowania w okresie 
praktyk poza miejscem zamieszkania;

Matura nie jest wymagana!**
Projekt jest finansowany ………????????? FLAGI

*Projekt pt. pt. „Politechnika Œl¹ska jako centrum badañ w obszarze kszta³cenia na potrzeby przemys³u 
motoryzacyjnego”, znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rankingowej w konkursie organizowanym przez 

Ministerstwo Inwestycji z najwiêksz¹ liczb¹ punktów (94 punkty), a tak¿e z najwiêkszym dofinansowaniem.
**Grup¹ docelow¹ (uczestnikami projektu) s¹ osoby posiadaj¹ce kwalifikacje na 4. poziomie PRK zgodnie z art. 

8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, gotowe do podjêcia kszta³cenia w 
celu nabycia specjalistycznych kwalifikacji w przemyœle motoryzacyjnym, z wy³¹czeniem studentów kszta³c¹cych 

siê na studiach I i II stopnia.  

wysokie wynagrodzenie w okresie praktyk do 4000 z³ brutto/ miesi¹c 
p³atne z projektu;

Od 1945 roku kszta³cimy in¿ynierów, a teraz mamy kolejn¹ innowacyjn¹ propozycjê!

Zostañ specjalist¹ 
w bran¿y motoryzacyjnej*

WeŸ udzia³ w rocznym kszta³ceniu specjalistów dla przemys³u 
motoryzacyjnego w ramach projektu MOTO POWER 

(6 miesiêcy nauki + 6 miesiêcy p³atnych praktyk)

Szczegó³y na:
 www.MotoNa5.polsl.pl

Oferujemy:
- kszta³cenie na Politechnice Œl¹skiej na jednym z kierunków: 

- wysokie wynagrodzenie w okresie praktyk do 4000 z³ brutto/miesi¹c 
- praktyki zawodowe w znanych firmach bran¿y motoryzacyjnej
- dyplom ukoñczenia kszta³cenia na pi¹tym poziomie na Politechnice Œl¹skiej
- zdobycie dodatkowych uprawnieñ (na wybranych kierunkach)
- mo¿liwoœæ pokrycia kosztów dojazdu lub zakwaterowania w okresie praktyk poza 

Matura nie jest wymagana!**

*Projekt pt. „Politechnika Œl¹ska jako centrum badañ w obszarze kszta³cenia na potrzeby przemys³u motoryzacyjnego”, 
znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rankingowej w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji                       
z najwiêksz¹ liczb¹ punktów (94 punkty) a tak¿e z najwiêkszym dofinansowaniem.
**Grup¹ docelow¹ (uczestnikami projektu) s¹ osoby posiadaj¹ce kwalifikacje na 4. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji 
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji gotowe do podjêcia kszta³cenia   
w celu nabycia specjalistycznych kwalifikacji w przemyœle motoryzacyjnym, z wy³¹czeniem studentów kszta³c¹cych siê na 
studiach I i II stopnia. Szczegó³owe informacje na stronie internetowej projektu.

automatyka i robotyka 
elektrotechnika
transport (w tym budowa i eksploatacja œrodków transportu)
mechanika i budowa maszyn 
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji

miejscem zamieszkania

Politechnika Œl¹ska jako centrum badañ w obszarze
 kszta³cenia na potrzeby przemys³u motoryzacyjnego

Dofinansowanie projektu: 4 132 403,21 zù 
w tym dofinansowanie z UE 4 016 951,54 zù

Politechnika Œl¹ska realizuje projekt wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pt.

Zachêcamy do udzia³u równie¿ kobiety

Wiêcej informacji na: www.MotoNa5.polsl.pl

Kontakt: MotoNa5@polsl.pl


