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Niniejszy dokument przedstawia rekomendacje i sugestie odnoszące się do programu Polish Trainee. 

Mamy nadzieję, że będą one pomocne w przygotowaniu programu i już wkrótce Polska dołączy do 

grupy krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej realizujących program National Trainee. 

Dalsza części dokumentu zawiera: 

 Mocne strony programu National Trainee 

 Najważniejsze umiejętności zdobyte w czasie programu  

 Dobre praktyki i doświadczenia zaczerpnięte z innych programów 

 Sugestie do programu Polish Trainee   

Materiał bazuje na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników programów 

National Trainee prowadzonych przez niektóre państwa członkowskie Europejskiej Agencji 

Kosmicznej. W sumie zebrano 16 ankiet dotyczących programów prowadzonych przez pięć krajów 

członkowskich.    

 

Troje z 16 respondentów w trakcie przeprowadzania ankiety było w trakcie trwania programu.  

Z pozostałych 13 respondentów 12 osób zakończyło program w latach 2013-2015. W trakcie realizacji 

badania 11 absolwentów było zatrudnionych, 2 osoby były w trakcie poszukiwania pracy (osoby 

poszukujące pracy ukończyły program nie więcej niż pół roku przed realizacją badania).  
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O PROGRAMIE NATIONAL TRAINEE 

Program National Trainee jest jednym z dwóch - obok programu Young Graduatee Trainee -  

programów Europejskiej Agencji Kosmicznej skierowanych do młodych absolwentów studiów 

wyższych. Program oparty jest na dwustronnym porozumieniu pomiędzy Agencją a desygnowaną 

instytucją z zainteresowanego kraju. Ze swej strony Agencja zapewnia szkolenie pod kierunkiem  

i opieką jednego z jej pracowników. Natomiast instytucja z kraju macierzystego zobowiązuje się 

pokryć koszty (tj. pensja, ubezpieczenie zdrowotne) uczestnika programu. Zwykle szkolenie trwa rok  

z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.   

Obecnie, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej, pięć krajów 

członkowskich prowadzi program National Trainee. W dwóch innych krajach – Grecji i Hiszpanii - 

program ten był prowadzony a obecnie jest zawieszony. Wśród krajów prowadzących program 

National Trainee znajdują się: 

 Belgia  

 Luksemburg 

 Niemcy 

 Portugalia 

 Szwajcaria 

 
Staże oferowane są w najistotniejszych dziedzinach związanych z kosmosem, takich jak: 

 astronautyka  

 obserwacja Ziemi  

 telekomunikacja  

 nawigacja  

 kontrola misji kosmicznych  

 loty załogowych. 

Mocne strony programu (wg częstości występowania odpowiedzi): 

 Możliwość zdobycia w relatywnie krótkim czasie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych 

związanych z najistotniejszymi dziedzinami sektora kosmicznego 

 Zwiększenie liczby reprezentantów kraju prowadzącego program w Agencji, co stwarza 

doskonałą możliwość do nawiązania i zacieśnienia obustronnych kontaktów  

 Budowanie kadry specjalistów sektora kosmicznego w kraju macierzystym  

 Pomoc młodym osobom w wejściu do europejskiego biznesu związanego z sektorem 

kosmicznym 

Więcej informacji o programie i jego działaniu w poszczególnych krajach członkowskich można 

znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej, pod adresem:  

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Maximise_your_chances_National_trainee_program

mes  

 

 

http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Maximise_your_chances_National_trainee_programmes
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Maximise_your_chances_National_trainee_programmes
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PROFIL ABSOLWENTA PROGRAMU NATIONAL TRAINEE 

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, absolwenci programu to silna grupa młodych specjalistów 

posiadających najnowszą wiedzę z dziedzin sektora kosmicznego oraz wysokie kwalifikacje zarówno 

pod względem technicznym jak i umiejętności interpersonalnych.  

Najważniejsze umiejętności i wiedza zdobyte w czasie programu (wg częstości występowania 
odpowiedzi) 

 Wiedza specjalistyczna i umiejętności techniczne (np. etapy przygotowywania misji 
kosmicznych, standardy inżynierii kosmicznej, projektowanie podsystemów satelitarnych)  

 Umiejętności miękkie: doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym, zarządzanie 
projektami, komunikacja i umiejętność pracy w grupie 

 Szersze spojrzenie na sektor kosmiczny oraz pracę Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
Obeznanie z bieżącymi programami kosmicznymi oraz trendami i prognozami rozwoju rynku 
sektora kosmicznego   

 Nawiązanie kontaktów ze specjalistami z własnej dziedziny zainteresowań zawodowych, jak 

również i z dziedzin pokrewnych, pracujących w Europejskiej Agencji Kosmicznej, 

międzynarodowych firmach sektora kosmicznego oraz wiodących światowych instytucjach 

naukowych 

POLISH TRAINEE 

Jesteśmy głęboko przekonani, iż program Polish Trainee stanowi doskonałe uzupełnienie innych 

programów mających na celu rozwój sektora kosmicznego w Polsce. Pomoże w budowaniu silnej 

grupy profesjonalistów - w sensie ilościowym, a przede wszystkim jakościowym - związanych z Polską, 

którzy w istotny sposób wpłyną na rozwój branży kosmicznej w naszym kraju. 

Dobre praktyki i doświadczenia zaczerpnięte z innych programów: 
 

 Coroczne spotkania, na których uczestnicy programu prezentują swoją pracę 
przedstawicielom krajowej agencji kosmicznej, przemysłu oraz absolwentom programu 
National Trainee (program niemiecki)  

 Stworzenie możliwość kontynuowania programu National Trainee, przez kolejny rok po 
zakończeniu stażu w Europejskiej Agencji Kosmicznej, poprzez pracę w sektorze kosmicznym 
w kraju (program hiszpański)  

 Składanie raportów z postępów w programie National Trainee (program portugalski) 

Sugestie do programu Polish Trainee: 

 Stanowiska tworzone w programie National Trainee powinny odpowiadać potrzebom danej 
sekcji Agencji, co zapewni wysokie zaangażowanie opiekuna szkolenia. 

 Stanowiska powinny być dopasowane do zapotrzebowania na specjalistów w kraju, tak aby 
po zakończonym programie można było kontynuować rozwój zawodowy w sektorze 
kosmicznym w kraju pochodzenia. 

 Należy zapewnić przejrzyste zasady działania ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz 
rozliczeń podatkowych. 

 Warunki finansowania zatrudnienia powinny być dopasowane do kosztów życia w kraju 

odbywania szkolenia. 

 


