
 
Data złożenia aplikacji _____________ 2017 r.                                          

 

 
Formularz aplikacyjny na 6-miesięczny płatny staż 

 dla studenta/ absolwenta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
 

w Double Tree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw 
 

 
Dane osobowe ubiegającego się o staż: 

 
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………….. 

Imiona …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: kod pocztowy…………….. miejscowość………………………………………………  

ulica …………………………………………………………… nr domu …………….. nr lokalu……………. 

adres e-mail: ………………………………………… telefon ……………………… /………………………. 
       komórkowy                             stacjonarny 

 

 
Dane o wykształceniu absolwenta ubiegającego się o staż: 

 
Rok ukończenia studiów w WSIIZ…………………………, stopień ukończonych studiów………………….. 

   Średnia arytmetyczna z uzyskanego absolutorium………………, uzyskana ocena na dyplomie……………  

Temat pracy dyplomowej…………………………………………..……………………………………………  

Udział w kołach naukowych: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

Udział w konferencjach WSIIZ: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………………………………………  

Udział w innych wydarzeniach z życia Uczelni: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

        
 
 

Dane o wykształceniu studenta ubiegającego się o staż: 
 
Rok rozpoczęcia studiów w WSIIZ…………, tryb studiów …………………....,stopień studiów……….. 

Specjalność [w przypadku studiów II stopnia]: ……………………………………………………………. 

   Średnia arytmetyczna z ostatniego roku studiów……………… [semestru w przypadku I roku studiów] 

Udział w kołach naukowych: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

Udział w konferencjach WSIIZ: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 



-……………………………………………………………………………………………………………………  

Udział w innych wydarzeniach z życia Uczelni: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

        

 
 

Informacje o uzyskanych certyfikatach/udziałach w szkoleniach  
 
Ukończone szkolenia: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uzyskane certyfikaty: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

           

 
 
 

Doświadczenie zawodowe: 
 
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………… 

Lata pracy: od………………………………do…………………………….. 

Stanowisko…………………………………………………………………… 

Zakres obowiązków: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………… 

Lata pracy: od………………………………do…………………………….. 

Stanowisko…………………………………………………………………… 

Zakres obowiązków: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 



-………………………………………………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………… 

Lata pracy: od………………………………do…………………………….. 

Stanowisko…………………………………………………………………… 

Zakres obowiązków: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………… 

Lata pracy: od………………………………do…………………………….. 

Stanowisko…………………………………………………………………… 

Zakres obowiązków: 

-…………………………………………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………………………………….. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….   

        

 

 
Do powyższej aplikacji należy załączyć: 

 
- curriculum vitae ze zdjęciem i klauzulą  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 
 
- list motywacyjny 
 
- kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia 
  
- kopia dyplomu z ukończenia studiów w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia [dotyczy tylko i 
wyłącznie absolwentów] 
 
- kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy 
 
 

                                                                                                                     _________________________________ 
                                                                                                                         data i podpis osoby składającej aplikację  


