
JAK TWORZYĆ DOKUMENTY 
NA PRAKTYKĘ Z IAESTE 



Dokumenty- rodzaje 

Dla pracodawcy max 5MB 

Nr-oferty_Imię_Nazwisko.pdf 

Dla IAESTE Polska max 10MB 

Nr-oferty_Imię_Nazwisko_iaeste.pdf 



Portfolio max 10MB* 

Nr-oferty_Imię_Nazwisko_portfolio.pdf 

*  Tylko dla studentów aplikujących się na praktyki z Architektury 

Dokumenty- rodzaje 



Dokumenty - co dalej? 

• Wstawiamy do systemu 
Exchange.iaeste.pl (student’s 
panel) Wersja 

elektroniczna 

• Przekazujemy do Biura 
Komitetu Lokalnego Hard Copy = 

wersja 
papierowa* 

* Jeśli wymagane w ofercie. Informacja na ten temat znajduje się 
z reguły na dole oferty. 



Dokumenty dla firmy 

Dokumenty muszą być połączone w jednym pliku o 
rozszerzeniu .PDF  w określonej na następnej stronie 

kolejności. Bardzo ważne jest również odpowiednie nazwanie 
dokumentu: 

Nr-oferty_Imię_Nazwisko.pdf 



Dokumenty dla firmy 

Wzór ogólny! Może się różnić w zależności od kraju! 

1. Student Nomination 

2. Curriculum Vitae 

3. Cover Letter 

4. List of Subjects 

5. Language Certificate 

6. Certificate of Enrolment* 

7. Inne wymagane w ofercie 

8. Zdjęcie, skan paszportu* 

* jeśli wymagane w ofercie 



Dodatkowe wytyczne 

Folder 
„Informacje/Dokumenty” 

Dokument „Nomination 
requirements” 

Dodatkowe wymagania 
krajów np. dokument 

„appendix 5_Israel.pdf” 

Kolejność sprecyzowana 
dla każdego kraju osobno 

Hard Copies, jeśli jest to 
wymagane 



Student Nomination 

Ref. No. (Numer Praktyki) 

Adresy zamieszkania 
NIE tłumaczone na 

język angielski 

Bez polskich znaków 

misiaczek666xD@xxx.
pl 

Profesjonalny, 
aktualny adres e-mail 

Desired period of 
training (wybrany 

przez studenta okres 
trwania praktyki od-

do) 

DD/Month/YYYY 

Podany w ofercie 

Czytelny, odręczny 
podpis 

For internal use 

Nie wypełniaj! 



Curriculum Vitae 

Profesjonalne 
zdjęcie 

Profesjonalny, 
aktualny adres       

e-mail 

Aktualny numer 
telefonu 

Bez polskich 
znaków 

Dodaj klauzulę? – 
NIE! 



Cover Letter 

Bez polskich znaków 

Dane osobowe, data 

Dane pracodawcy, 
opiekuna           

(jeśli podane) 

Pełna dowolność- 
„sprzedaj się” 

Czytelny, odręczny 
podpis (zeskanować 

i wkleić) 



List of Subjects 

Przedmioty z całego 
toku studiów 

(inżynierskie i 
magisterskie) 

przetłumaczone na 
angielski 

Praktyki uczelniane, 
zawodowe. 

Czego oczekujesz, 
„wymarzona 

praktyka” 



Transcript of Records 

Przedmioty z oceną 
i punktami ECTS 

Objaśnione kryteria 
oceny Podpis i pieczątka  

z dziekanatu 

Brak wzoru od 
IAESTE - do 
uzyskania              

w dziekanacie! 



Language Certificate 

Możesz załączyć 
dodatkowy, o ile 

jest dość 
„poważny” 

Sprawdźcie, czy nic 
nie pominęliśmy  

Wzór IAESTE 



Certificate of  
Enrolment 

W języku podanym 
na ofercie! 

Podpis i pieczątka  

z dziekanatu 

Wymagane przez 
niektóre kraje Do uzyskania  

w dziekanacie 



Certificate of  
Enrolment  

Status studenta przez 
cały okres trwania 

praktyki w Niemczech 



Inne wymagania 

Listy referencyjne (promotor, 
dziekan – tylko w języku 
wymaganym w ofercie) 

 

Certyfikaty (językowe, odbyte 
kursy itd.) 

 

Medical form 



Skan Paszportu 

Listy referencyjne 

Certyfikaty 

Medical form 

 

Jeśli wymagany w ofercie 

Kraje poza UE 

Ułożony prosto 

Przycięte białe tło 

Ważny przez okres trwania 
praktyki 



Zdjęcie 

Listy referencyjne 

Certyfikaty 

Medical form 

 

Jeśli wymagane w ofercie 

Profesjonalne 



Kopia Form „O” 

Jeśli wymagane w ofercie 



Dokumenty dla  
IAESTE 

Nr-oferty_Imię_Nazwisko_iaeste.pdf 

Dokumenty muszą być połączone w jednym pliku o 
rozszerzeniu .PDF  w określonej na następnej stronie 

kolejności. Bardzo ważne jest również odpowiednie nazwanie 
dokumentu: 



Dokumenty dla  
IAESTE 

1. Oświadczenie dla IAESTE Polska 

2. Kopia dowodu wpłaty 



Oświadczenie dla  
IAESTE 

Przeczytaj uważnie! 

Podpisując to 
akceptujesz wszystkie 

warunki! 

Potwierdzasz znajomość 
Regulaminów: 

-Koszty (ew. zwroty) 

-Ubezpieczenie 

- Formalności wyjazdowe 

Czytelny, odręczny 
podpis (skan) 



Kopia dowodu wpłaty 

Przelew bankowy 

Sprawdź poprawność 
numerów kont, adresów, 
danych osobowych, kwot 

Tytuł przelewu:  

Opłata XYZ zł – wpłata na 
program IAESTE, imię i 
nazwisko, numer praktyki, 
PWA 



Łączenie dokumentów 

Listy referencyjne 

Certyfikaty 

Medical form 

 
  

Kolejność 

Nazewnictwo 

Format (.pdf) 

http://online2pdf.com/ 

http://online2pdf.com/


Tego nie rób! 

Nie używaj programów pozostawiających swój znak 
wodny!!!! 



Co teraz??? 



Kontakt z firmami oraz z IAESTE w 
kraju przyjmującym jest zabroniony 

do czasu akceptacji. Złamanie tej 
zasady wiążę się z odwołaniem 

wyjazdu! 

Kontakt 



Dopracuj szczegóły 

Jak ulepszyć  
aplikację? 



Jak ulepszyć  
aplikację? 

• Sprawdź LITERÓWKI !!! 

• Stosuj język formalny 

• Zachowaj jednolitą formę, czcionkę jej wielkość 

• Zachowaj wysoki poziom estetyki 

• Zadbaj o wysoką jakość skanów (prosty, czytelny itd.) 

 

 

 

 

Pamiętaj, że dokumenty które dostarczasz, są pierwszym i często 
jedynym kontaktem   z pracodawcą przed podjęciem decyzji           
o akceptacji. Zrób je jak najlepiej potrafisz! 



Przykład dobrego  
skanu 

• Odpowiedni 
dokument 
(paszport/dowód) 

• Równy skan 
• Wycięte białe 

krawędzie 
 



Nie zapominaj 
 o literówkach! 



Oraz czytaj  
uważnie! 



Podpis 

Podpisz się 
na czystej, 

BIAŁEJ kartce 

Zeskanuj 
podpis 

Wklej do 
dokumentów 



Upewnij się, że nie  
wyróżnia się odcieniem 



I jest równo wklejony 



Rób wszystko zgodnie  
z prawdą 

Pieczątka: +100 do 
wiarygodności 



Decyzja o akceptacji 

AKCEPTACJA najpóźniej 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem praktyki 



SUKCES!!! 

POWODZENIA!!! 
Na pewno Ci się uda ;) 


