
WYKAZ JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ 
W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2018-2022” 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII, 2019/2020

Nazwa Firmy Miejsce stażu / termin
Liczba 
staży

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które 
stażysta/ka może uzyskać /Wymagania wobec Kandydata

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
FARMACEUTYCZNEJ 

HASCO-LEK S.A

Laboratorium Fizykochemiczne (Wrocław)
2 miejsca – termin: 22.06– 31.07. 2020
2 miejsca- termin: 03.08 -– 11.09.2020
Laboratorium Mikrobiologiczne (Wrocław)
1 miejsce – termin: 17.07 – 31.08.2020
Laboratorium Mikrobiologiczne (Siechnice)
1 miejsce – termin: 01.07 – 11.08.2020
Laboratorium Walidacji (Siechnice)
1 miejsce – termin: 22.06– 31.07. 2020
1 miejsce: termin: 03.08 – 11.09.2020

8

praktyczne zapoznanie się z charakterem pracy w branży
farmaceutycznej, poznanie podstaw systemu zapewniania
jakości GMP, skrupulatność, dokładność i poczucie
odpowiedzialności za powierzane zadania, umiejętność
pozyskiwania informacji z różnych źródeł /
wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu
umożliwiającym czytanie tekstów biochemicznych,
branżowych ze zrozumieniem, umiejętność pracy w zespole

2.

CCENTRUM BADAWCZO –
ROZWOJOWE 

NOVASOME Sp. z o.o.

Laboratorium Technologiczne (Wrocław)
1 miejsce (książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych), termin do uzgodnienia
Laboratorium Badawcze (Wrocław)
1 miejsce – termin do uzgodnienia
Laboratorium Kontroli Jakości (Wrocław)
2 miejsca – termin do uzgodnienia; jedna osoba  po drugiej

4

praktyczne zapoznanie się z charakterem pracy w branży 
farmaceutycznej, udział  w projektach badawczych, 
poznanie wymaganych do pracy podstaw obowiązującego 
systemu zapewniania jakości /
wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym czytanie tekstów biochemicznych,  
branżowych ze zrozumieniem, umiejętność pracy w zespole; 
znajomość podstawowych technik analitycznych 

3. PURE BIOLOGICS S.A.

Dział Badań i Rozwoju (Wrocław)
1 miejsce - termin do uzgodnienia

1

udział w projektach badawczych związanych z rozwojem
biofarmaceutyków, testów diagnostycznych i wyrobów
medycznych o zastosowaniu terapeutycznym / dobra
znajomość języka angielskiego; zaangażowanie

W związku ze stanem epidemii oraz trudnym do przewidzenie terminem opanowania szybkiego rozprzestrzeniania się  COVID-19, firmy zastrzegają sobie 
możliwość zmiany terminu odbywania staży lub też zmiany Laboratorium / działu odbywania staży. 
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