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Informujemy, że w okresie wakacyjnym 2016 oraz 2017 roku, WSTiJO planuje organizację dwóch edycji   

3-miesięcznych staży krajowych oraz zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego z funduszy 

Unii Europejskiej. 

Staże przeznaczone są dla studentów drugiego / pierwszego roku studiów licencjackich kierunku Turystyka i 

Rekreacja. 

W związku z planowanym naborem uczestników do pierwszej edycji projektu, zapraszamy do wypełnienia 

krótkiej ankiety – deklaracji zainteresowania udziałem w projekcie. 

W ramach pierwszej edycji projektu, zorganizowanych zostanie 30 staży 3-miesięcznych, w okresie od 

czerwca do września 2016 – 15 staży krajowych oraz 15 zagranicznych. 

Staże krajowe i zagraniczne organizowane w ramach projektu będą płatne (2012,47zł brutto / msc – w tym 

narzuty, m.in. koszty ZUS). W przypadku staży zagranicznych uczelnia gwarantuje przejazd oraz 

zakwaterowanie na miejscu. Uczelnia zapewnia wszystkim stażystom wstępne badania lekarskie oraz 

ubezpieczenie NNW na czas stażu. 

Ocena ze stażu zostanie wpisana do Suplementu do Dyplomu studenta. 

Poniższa ankieta ma charakter informacyjny, wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem 

do udziału w projekcie ani nie gwarantuje przyjęcia na staż. 

Osoby, które wypełnią ankietę zostaną poinformowane mailowo / telefonicznie o dalszej procedurze 

rekrutacyjnej (terminy spotkań, dokumenty zgłoszeniowe). 
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Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Kierunek ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Specjalizacja ……………………..……………………………………………………………………………………………………….………. 

      Rok studiów : DRUGI- staż w roku 2016  

      Rok studiów:  PIERWSZY – staż w roku 2017  

Tel. komórkowy …………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………….….. 

 

Interesuje mnie 3-miesięczny staż: 

       Wyłącznie krajowy 

       Wyłącznie zagraniczny 

       Krajowy lub zagraniczny 

Staż krajowy – preferowane miejsce: 

       Hotel 

       Obiekt hotelowo / restauracyjny 

       Biuro podróży / izba turystyczna 

 

Staż zagraniczny (obiekty hotelowo – gastronomiczne) – preferowany kraj / kraje: 

       Cypr 

       Francja 

       Grecja 

       Litwa 

       Słowacja 

Znajomość języków obcych: 

       Język angielski: bardzo dobra / dobra / słaba 

       Język rosyjski: bardzo dobra / dobra / słaba 

       Język francuski: bardzo dobra / dobra / słaba 

       Język niemiecki: bardzo dobra / dobra / słaba 

       Inny ……………………………….: bardzo dobra / dobra / słaba 
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Chciałbym / chciałabym wyjechać z : (imię i nazwisko studenta, z którym chciałbym / chciałabym wyjechać)  

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

Doświadczenie zawodowe (należy podać dotychczasowe miejsca pracy / praktyk / stażu zawodowego i  

krótką charakterystykę zajmowanego stanowiska) ……………………………………………………………………........ 

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

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

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

Umiejętności i zainteresowania: …………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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.z 2014r., poz.1182 ze zm.)”. 


