Lp. Nazwa Firmy/
Adres
odbywania stażu
1.
Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

Termin
realizacji
stażu
01.06
30.09.2015r.

Dział/
Stanowisko Stażysty
Zachodniopomorski
Ośrodek Badań
Regionalnych/
statystyk

Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty




udostępnianie danych statystycznych,
przygotowywanie
opracowań
statystycznych,
zadania związane z prowadzeniem
biblioteki i archiwum zakładowego



student
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dydaktycznego uczelni.

2.

Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

01.06
30.09.2015r.

Wydział Realizacji
Badań/
statystyk









wysyłanie informacji do respondentów o
obowiązku sprawozdawczym,
współpracowanie ze sprawozdawcami:
wyjaśnianie błędów z jednostkami
sprawozdawczymi, służenie pomocą
merytoryczną
przy
wypełnianiu
formularzy,
zapewnienie
kompletności
badań
poprzez egzekwowanie sprawozdań od
jednostek
objętych
obowiązkiem
sprawozdawczym,
rejestrowanie
i
kontrolowanie
sprawozdań wpływających do Urzędu w
formie papierowej,
kontrolowanie poprawności wyników
badań statystycznych i ich wstępna
analiza
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3.

Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

01.06
30.09.2015r.

Ośrodek Statystyki
Morskiej/
statystyk





zapoznanie z metodologią stosowaną w
statystyce
gospodarki
morskiej,
szczególnie transportu morskiego i
przybrzeżnego,
udział w aktualizacji bazy podmiotów
gospodarki morskiej, w analizie tablic z
zakresu transportu morskiego, w
przygotowywaniu i analizie zestawów
danych
do
Eurostatu,
w
przygotowywaniu tablic i wykresów do
publikacji, w badaniach statystycznych
prowadzonych przez Urząd.



student

Projekt „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe, Działania 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.

4.

Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

01.06
30.09.2015r.

Wydział Badań
Ankietowych/
statystyk





przygotowywanie korespondencji dla
respondentów,
rejestracja, kontrola formularzy z
zakresu badań ankietowych,
wstępna analiza wyników badań
ankietowych
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5.

Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

01.06
30.09.2015r.

Ośrodek Statystyki
Nauki, Techniki,
Innowacji i
Społeczeństwa
Informacyjnego/
statystyk






zapoznanie
się
z
procedurami
przeprowadzania badań statystycznych,
telefoniczny kontakt ze sprawozdawcami
ws. realizowanych przez Urząd badań,
weryfikacja
i
korekta
danych
jednostkowych,
analiza tablic wynikowych
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6.

Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

01.06
30.09.2015r.

Ośrodek Statystyki
Transportu i
Łączności/
statystyk






kontrola logiczna i merytoryczna
sprawozdań statystycznych,
gromadzenie i przetwarzanie danych
pierwotnych,
wstępna analiza i kontrola poprawności
wyników badań statystycznych,
weryfikacja i aktualizacja operatów do
badań statystycznych w oparciu o
dostępne źródła.
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7.

Urząd
Statystyczny/
Ul. Matejki 22,
Szczecin

01.06
30.09.2015r.

Wydział Kadr i
Szkolenia/
Referent







Prowadzenie archiwum Wydziału.
Rozliczanie czasu pracy i urlopów
wypoczynkowych pracowników.
Sporządzanie pism.
Prowadzenie spraw związanych z opisem
stanowisk
pracy
oraz
modelem
kompetencyjnym.
Prowadzenie spraw związanych z
polityką szkoleniową Urzędu.
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8.

Urząd
Statystyczny
Oddział
Koszalin/
Ul. Monte
Cassino 4,
Koszalin

01.06
30.09.2015r.

Oddział w
Koszalinie/
statystyk





udział w realizowanych badaniach
statystycznych,
kontrola poprawności wyników badań
statystycznych i ich wstępna analiza,
udział w opracowywaniu zbiorczych
informacji statystycznych
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9.

Urząd
Statystyczny
Oddział
Koszalin/
Ul. Monte
Cassino 4,
Koszalin

01.06
30.09.2015r.

Oddział w
Koszalinie/
statystyk




archiwizacja wniosków o nadanie,
zmianę oraz likwidację nr REGON wraz
z towarzyszącą dokumentacją,
telefoniczna
realizacja
badań
statystycznych
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