
 
 

Projekt „Program stażowy dla kierunku EKONOMIA” 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu staży studenckich 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STAŻ 

 

I. Informacje o kandydacie/ kandydatce: 

Nazwisko i Imię  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Nr albumu  

Planowana data 

obrony 
 

 

I. Pracodawca (wybrane z listy podanej w ogłoszeniu o konkursie), u którego kandydat/ 

kandydatka chce odbyć staż1 (w kolejności preferencji) lub wskazanie nazwy i adresu lub 

preferowanego profilu działalności innego pracodawcy, u którego kandydat/kandydatka 

chce odbywać staż2: 

1) ……………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………. 

 

II. Informacje o kandydacie/ kandydatce w odniesieniu do szczegółowych kryteriów naboru 

określonych Regulaminie staży studenckich (np. średnia ocen, aktywność na rzecz UMK, 

publikacje, certyfikaty):  

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z przedmiotów zaliczonych przez 

studenta na pierwszym roku studiów drugiego stopnia 

(wypełnia dziekanat) 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Odbycie stażu u wybranego pracodawcy będzie możliwe tylko w terminach wyznaczonych przez ten podmiot. 
2 W przypadku wskazania innego pracodawcy, u którego kandydat/kandydatka chce odbyć staż Uniwersytet 

skontaktuje się ze wskazanym podmiotem, pod warunkiem, że profil jego działalności będzie zbieżny z efektami 

kształcenia danego kandydata/kandydatki. Po potwierdzeniu zainteresowania ze strony ww. pracodawcy 

organizacją stażu, zostanie on włączony do listy pracodawców, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 Regulaminu 

staży studenckich krajowych i zagranicznych realizowanych w ramach projektu pn. „Program stażowy dla 

kierunku EKONOMIA”.  
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Aktywność studenta w trakcie studiów drugiego stopnia (np. wolontariat, praca w samorządzie studenckim, 

kołach naukowych) 

Data Aktywność 

  

  

  

  

 

III. Oświadczenia i zobowiązania kandydata/ kandydatki: 

1. Niniejszym oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie staży w odniesieniu 

do kwalifikowalności uczestnika stażu, tj. jestem studentem/ studentką kształcącym/-cą się 

na ostatnim roku studiów stacjonarnych II drugiego stopnia na kierunku ekonomia. 

2. Jestem świadomy/ -a, że projekt pn. „Program stażowy dla kierunku EKONOMIA” 

współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.   

3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem staży studenckich  i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego zasad. 

4. Jestem świadomy/ -a, że obecność na stażu jest obowiązkowa.  

5. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że stażysta może zostać wydalony przez pracodawcę  

z podanych niżej przyczyn: 

1) stawienie się na stażu w stanie nietrzeźwym lub po przyjęciu innych środków 

odurzających; 

2) utrudnianie pracy pracownikom pracodawcy poprzez nieprawidłowe zachowanie 

podczas stażu; 

3) nagminne spóźnianie się na staż; 

4) inne objęte przepisami prawa. 

6. Jestem świadomy/ -a, że nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu lub wystąpienie innej 

przyczyny powodującej konieczność wydalenia mnie ze stażu przez pracodawcę obliguje 

mnie do zwrotu całego kosztu brutto uzyskanego dofinansowania  stażu.  

7. Zobowiązuję się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej w Regulaminie staży w 

terminach w nim określonych. 

8. Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem 

faktycznym. 

V. Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb procesu rekrutacji na staż (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
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Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) 

       

 

 

…...………………………………. 

 data i czytelny podpis studenta/studentki 


