Wzór formularza aplikacji

,
Formularz aplikacji
- praktyka w BIK
Instrukcja:
Formularz aplikacji wraz z załącznikami należy przesłać w wersji wydrukowanej pocztą na adres
siedziby BIK i w formie elektronicznej (skan) na adres mailowy: praktyki.studenckie@bik.pl.

W mailu powinny znaleźć się następujące zeskanowane dokumenty:
1. Formularz aplikacji– wypełniony i podpisany przez studenta/ studentkę.
2. CV.
3. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów.
4. Plan pracy licencjackiej/ magisterskiej zatwierdzony i podpisany przez promotora,
lub zakres zainteresowań naukowych studenta przedstawiony w punktach.
z dopiskiem w temacie maila: ‘Praktyka w BIK’.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A; 02-679 Warszawa
Numer 0000110015 Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy;
Kapitał zakładowy w wysokości 15.550.000 zł opłacony w całości; NIP 951-17-78-633
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INFORMACJE O APLIKANCIE NA PRAKTYKĘ W BIK
Nazwisko, Imię (Imiona)
Adres korespondencyjny
Ulica, Nr domu/ mieszkania
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
INFORMACJE O UCZELNI/ STUDIACH
Pełna nazwa szkoły wyższej
Adres
Ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miasto
Kierunek studiów, rok studiów
Wydział lub inna jednostka organizacyjna, na której
będzie obroniona praca licencjacka lub magisterska *)
Planowany tytuł pracy licencjackiej / magisterskiej **)
Stopień naukowy, imię i nazwisko promotora pracy ***)
INFORMACJE dot. PLANOWANEJ PRAKTYKI
Propozycja 3 terminów (1 lub 3-miesięcznych) odbycia
praktyki w okresie: od 15 czerwca do 15 października
bieżącego roku kalendarzowego (do wyboru przez BIK).
W przypadku zgłaszania się na praktykę w innym terminie,
podanym przez BIK w ogłoszeniu, propozycja terminu odbycia
praktyki powinna być adekwatna do podanego terminu praktyki z
ogłoszenia BIK.

Praktyka w temacie ****):
 Promowanie BIK i produktów BIK wśród
konsumentów odwiedzających Centrum
Operacyjnej Obsługi Klientów BIK
 Przetwarzanie danych w BIK na potrzeby
weryfikacji przez banki wniosków klientów w
zakresie ryzyka kredytowego i operacyjnego
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 Wywiadownie gospodarcze, firmy
ubezpieczeniowe – analiza polskiego rynku i
doświadczenie z zagranicznych rynków, według
zadanego kryterium
 Firmy oferujące usługi dedykowane e-commerce –
analiza polskiego rynku i doświadczenie z
zagranicznych rynków, według zadanego
kryterium
 Analiza i ocena polskiego rynku w obszarze firm
leasingowych, według zadanego kryterium
 Zaprojektowanie i wdrożenie metody zarządzania
specyfikacją usług dla klientów BIK, wspierane
narzędziem CASE
*),**), ***)
****)

Wypełnić, o ile praktyka studencka w BIK będzie powiązana z tematem pracy licencjackiej lub magisterskiej
studenta/studentki
Zaznaczyć wybrany temat (we wzorze Formularza aplikacji podano przykładowe tematy)
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INFORMACJE DODATKOWE
(Prosimy o podanie informacji mogących mieć wpływ na akceptację aplikacji dot. praktyki w BIK)

OŚWIADCZENIE APLIKANTA NA PRAKTYKĘ W BIK
Oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe.
Oświadczam, że nie roszczę sobie praw do zwrotu materiałów przekazanych wraz z niniejszym formularzem
aplikacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią oświadczenia i nie wnoszę do treści tego oświadczenia zastrzeżeń
oraz zobowiązuję się je podpisać po zakwalifikowaniu mnie na praktykę w BIK, przed jej rozpoczęciem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obycia praktyki w BIK i działań
promocyjnych z tym związanych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Data i czytelny podpis Aplikanta:
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