Ważne informacje

dla studentów

Dokumenty można przesłać
na adres mailowy
bkop@mazowieckie.pl:
-

co najmniej na dwa tygodnie przed
terminem rozpoczęcia praktyki lub wolontariatu;

Co zyskujesz dzięki naszym
praktykom/wolontariatowi:
 dodatkową wiedzę i praktyczne umiejętności;
 sprawdzasz się w działaniu;
 budujesz swój wizerunek na rynku pracy;
 nawiązujesz nowe kontakty zawodowe;

 zdobywasz doświadczenie, które jest
wymagane przy rekrutacjach w administracji publicznej.
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KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

NUMER
TELEFONU

Biuro Wojewody
Biuro Rozwoju i Inwestycji
Biuro Obsługi Urzędu
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

695 61 63

Wydział Kontroli

695 63 10

Wydział Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Finansów
Wydział Nadzoru Prawnego
Wydział Polityki Społecznej
Biuro Ochrony

695 61 34

695 63 83

Wydział Spraw Cudzoziemców

695 66 79

Wydział Infrastruktury

695 62 91

Wydział Geodezji
Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości

695 61 99

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
Zespół Audytu Wewnętrznego

695 61 45

Praktyki studenckie
 Ogólne informacje:
- praktyki rozpoczynają się pierwszego
i piętnastego dnia każdego miesiąca,
- odbywać się będą na podstawie pisemnego porozumienia zwartego pomiędzy
uczelnią a urzędem;
- student po zakończeniu praktyk otrzymuje informację zwrotną na temat współpracy i jakości realizowanych przez niego
zadań;
- opinie z praktyk studenci często dołączają do aplikacji rekrutacyjnej.

 Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
który jest dostępny pod adresem:
https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/prac
a/866,Praktyki-studenckie.html
- CV zawierające wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych.

Praktyki absolwenckie
 Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009
Nr 127, poz. 1052)

 Ogólne informacje:
- praktyki rozpoczynają się pierwszego
i piętnastego dnia każdego miesiąca,
- mogą trwać łącznie do 3 miesięcy
u jednego pracodawcy,
- dla osób do 30-go roku życia.

 Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką zawierające propozycje wybranego
wydziału oraz termin jej realizacji;
- CV zawierające wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych;
- propozycja programu praktyk;
- potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wolontariat
 Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817
t.j.)

 Ogólne informacje:
- wolontariat rozpoczyna się pierwszego
i piętnastego dnia każdego miesiąca,
- porozumienie zawierane jest na okres
ustalony z wolontariuszem, jednak nie
krótszy niż 31 dni i nie dłuższy niż
2 miesiące.

 Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny pod adresem:
https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/prac
a/866,Praktyki-studenckie.html

Urząd zawiera umowę o praktykę absolwencką z konkretnym praktykantem.

- CV zawierające wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych,

Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami
realizowanymi przez wojewodę mazowieckiego, które dostępne są pod adresem:

- kserokopia dowodu osobistego.

http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy

