
 

 

 

 

 

 

 
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA FIRMY DO PRZYJĘCIA STUDENTA NA STAŻ  

 

I. INFORMACJE O FIRMIE 

 
1. Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.Dane teleadresowe firmy: 

 

Ulica …………………………………………………………………….. nr domu ……………………. nr lokalu ………………. 

 

miejscowość  ...............................................................................  kod pocztowy …….…-……………….. 

 

województwo  .............................................................................  powiat ……………………………………. 

 

 obszar miejski                            obszar wiejski 

 

Adres strony www firmy (jeśli posiada): http://............................................................................... 

 

II. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI FIRMY 

 

1. Profil firmy: …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

2. Ilość lat działalności na rynku (rok utworzenia firmy): ……………………………….. 

 

3. Dotychczasowa współpraca z Politechniką Opolską w zakresie praktycznych elementów nauczania (np. 
staży, współpraca w zakresie programów i siatek studiów, pozostałe formy współpracy itp.): 

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

4. Pozostała działalność w zakresie pełnienia funkcji opiniotwórczej na rzecz gospodarki regionu, szeroko 
pojętej współpracy z władzami i instytucjami regionu; posiadanie nagród i wyróżnień, przynależność do 
organizacji/klubów w roli członków/ekspertów itp.: 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

III. INFORMACJE DOT. PROGRAMU STAŻOWEGO 

 

1. Proszę wskazać stanowisko Stażysty w firmie, nazwę działu i liczbę stażystów 
 

Zgłaszam zapotrzebowanie na liczbę stażystów: ……………..…osób, do następujących jednostek: 

 .............................................................................................................................................................................  

 

Miejsce odbywania stażu (adres): …………………………………………………………………………………………………………………. 

  

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

 

2.  Proszę wskazać zakres stażu i rodzaje zadań dla stażysty: ……………………………………………….…………………….. 

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................................................................  

3. Proszę wskazać dane dotyczące opiekuna stażysty: 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Funkcja/stanowisko w firmie: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy i e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Proszę wskazać, które rodzaje kompetencji lub kwalifikacji zostaną zrealizowane w praktyce podczas 
stażu.  Proszę zaznaczyć min. 3 odpowiedzi: 

 Kompetencje zawodowe 

 Kompetencje komunikacyjne: 



 

 

 

 

 

 

 Umiejętność pracy w grupie 

 Kompetencje interpersonalne 

 Kompetencje językowe 

 Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

 Doskonalenie kreatywności 

 Podejmowanie inicjatywy (do nowych zadań) 

 Radzenie sobie z ryzykiem i ze stresem 

 Planowanie i realizacja projektów 

 Kompetencje informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji 

 Prezentowanie informacji 

 Wykorzystywanie  technik ICT 

 Kompetencje  analityczne  

 Umiejętność rozwiązywania problemów  

 Inne  kompetencje lub kwalifikacje, (proszę wskazać poniżej): 

 

 ................................................................................................................................................................  

 

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

 

Pozostałe informacje: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
DEKLARACJA UDZIAŁU 

Ja niżej podpisany dobrowolnie deklaruję chęć udziału ……………………………………………………/nazwa firmy/ 
w projekcie pn. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

Zostałem poinformowany, iż Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa studentów w projekcie pn. „Inżynier 
XXI wieku przyszłością kluczowych gałęzi gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy 
szkół wyższych i spełniam warunki uczestnictwa w Projekcie w charakterze Pracodawcy zapewniającego staże dla 
studentów. 

Deklaruję zapewnienie wysokiej jakości miejsca realizacji stażu, spełniających standardy bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Deklaruję zapewnienie Opiekuna/ów Stażystów zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym 
Regulaminie. 

Przed rozpoczęciem stażu zobowiązuję się do ustalenia wraz z Politechniką Opolską programu stażu powiązanego  
z kierunkowymi efektami kształcenia, w którym zostaną określone zasady i obowiązki Stażysty oraz obowiązki 
Opiekuna Stażysty. 

 
 
 
 
 
………………………………                     ………………………………………………………… 
(miejscowość i data)                                          (podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze strony firmy) 
 
 
Załączniki: 
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z wydruk / skan z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (CEIDG) 

 
 

 


