
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 149 Rektora UMK  

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 

Wniosek o przyjęcie na staż w ramach programu CO-OP 

I. Staż, na który aplikuje student:  

 

II. Informacje o kandydatce/kandydacie: 

 

Imię/imiona i nazwisko: 

 

 

Adres zamieszkania: miejscowość: ……………………………………….. 

ulica: …………………………………………..…..... 

nr lokalu: ……………….. nr domu: ……………….. 

PESEL 

 

 

Nr albumu 

 

 

Adres e-mail: 

 

 

 

III. Oświadczenia i zobowiązania kandydatki/kandydata:  
1. Niniejszym oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie konkursu na staże 

studenckie w ramach programu CO-OP w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

2. Jestem świadoma/-y*, że program CO-OP jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zwanego dalej „IDUB”. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/-em* się z Regulaminem konkursu na staże studenckie w ramach 

programu CO-OP w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego zasad. 

4. Jestem świadoma/-y*, że obecność na stażu jest obowiązkowa. 

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

z podanych niżej przyczyn:  

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

odurzających, 

b) utrudnianie pracy pracownikom pracodawcy poprzez nieprawidłowe zachowanie podczas 

stażu,  

c) nagminne spóźnianie się na staż,  

d) inne objęte przepisami prawa. 

6. Zobowiązuję się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej w konkursie na staże 

studenckie w ramach programu CO-OP w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

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

faktycznym.  

 

Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 

233 Kodeksu karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478).  
 

 

…………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data i czytelny podpis studentki/studenta 

*niepotrzebne skreślić 



Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za ostatni semestr studiów na kierunku,  

z którego składany jest wniosek, 

2) deklarację dziekana wydziału realizującego kierunek studiów, z którego student składa 

wniosek, o gotowości przyznania studentowi indywidualnej organizacji studiów 

przewidzianej w Regulaminie studiów, 

3) zaproponowany przez dziekana wykaz efektów uczenia się, które przewidziane są do 

realizacji podczas stażu z wykazem przedmiotów, które mogłyby zostać zaliczone na 

podstawie poświadczonego ich zrealizowania, 

4) życiorys studenta obejmujący informacje o: dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, 

dodatkowej aktywności naukowej i organizacyjnej w trakcie studiów oraz jego motywacji 

zawodowej, 

5) uzasadnienie ubiegania się o staż ze wskazaniem korzyści dla przebiegu studiów, na których 

kształci się student, 

6) rekomendację, np. dziekana, promotora, opiekuna koła, opiekuna roku, prowadzącego 

zajęcia itp.; w tym np. ocenę wpływu stażu na realizację efektów uczenia się zakładanych 

dla przedmiotów wskazanych przez dziekana,  

7) dla osób z niepełnosprawnościami – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

 

 


