
Zasady refundacji 

Zwrot kosztów nauki na studiach podyplomowych na kierunku „Zarządzanie bazami danych Oracle, 

serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych”. 

1. Organizatorami akcji promocyjnej są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i 

Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k. 

Bydgoszcz, Poland. 

2. Akcja promocyjna dotyczy słuchaczy, którzy podjęli naukę na kierunku „Zarządzanie bazami 

danych Oracle, serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych” na 

Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  w 

roku akademickim 2019/2020.  

3. Akcją promocyjną objęci są absolwenci  kierunku „Zarządzanie Bazami Danych Oracle 

serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych”,  oraz pracownicy Atos 

Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k. w Bydgoszczy.  

4. O  zwrot kosztów nauki na kierunku „Zarządzanie Bazami Danych Oracle serwerami 

aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych” w roku akademickim 2019/2020 

mogą ubiegać się absolwenci, którzy nie są pracownikami Atos Global Delivery Center Polska 

sp. z o.o. sp. k. Bydgoszcz  i w terminie 1 roku od daty ukończenia studiów, wezmą udział w 

rekrutacji na poniższe stanowiska pracy*, przejdą pozytywnie rekrutację do Atos Global 

Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k. Bydgoszcz, otrzymają zatrudnienie, a następnie drugą 

umowę na czas nieokreślony.  

*Zatrudnienie na każdym poziomie zaawansowania danego profilu  junior/medior/senior 

ATM: 

- Application Administrator 

 -Middleware Administrator  

DBA: 

-Oracle Database Administration 

-MS SQL Database Administrator 

-MySQL Database Administrator 

SH: 

-Windows Administrator 

-Linux Administrator 

-IBM AIX Administrator 

-HP-UX Administrator 

SAP: 

-SAP Basis Administrator 

 

 

 



5. Promocją objęci są także pracownicy Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k. 

Bydgoszcz, którzy otrzymają automatyczny zwrot kosztów po pozytywnym zakończeniu okresu 

próbnego na wskazanych powyżej stanowiskach, w dziale AHS, na które pracownik przeszedł 

w wyniku w procesu Internal Recruitment. 

6. Zwrot kosztów nauki dla absolwentów, którzy aplikowali na wskazane stanowiska, 

finansowany jest przez dział Application Hosting Services, Atos Global Delivery Center Polska 

sp. z o.o. sp. k. Bydgoszcz, Poland. 

7. Zwrot kosztów nie obowiązuje, w przypadku gdy absolwent zdecyduje się na aplikowanie na 

stanowisko inne niż wskazane w opisywanych zasadach.  

8. Absolwenci, którzy skorzystają z promocji, w celu otrzymania zwrotu kosztów zobowiązani są 

skontaktować się z przedstawicielem  Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k. 

Bydgoszcz, Poland i przedstawić dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku 

„Zarządzanie bazami danych Oracle, serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów 

produkcyjnych” 

9. Osobą do kontaktu w sprawie realizacji promocji ze strony Atos jest Magda Szreffel  

magda.szreffel@atos.net oraz Katarzyna Juszkiewicz katarzyna.juszkiewicz@atos.net  
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