
PRZYJMIJ NA STAŻ!                                      
POZYSKAJ BEZKOSZTOWO NAJLEPSZYCH STAŻYSTÓW 
Z AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO       

PRZYJMUJĄC NA STAŻ STUDENTA ALK, ZYSKAJĄ PAŃSTWO:

WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU 
ZWIĄZANA JEST Z:

Chcąc wspierać rozwój umiejętności praktycz-
nych oraz kompetencji szczególnie pożądanych 
na rynku pracy, oferujemy naszym studentom 
szerokie spektrum możliwości doskonalenia 
osobistego i zawodowego. Jednym z takich 
działań realizowanych w ramach projektu 
„Akademia 360 – zintegrowany system jakości 
w  ALK” są staże.

Głównym celem modułu stażowego jest 
umożliwienie studentom kierunków: zarzą-
dzanie, finanse i rachunkowość oraz 
prawo zdobycia dodatkowych kompetencji, 
umiejętności oraz skonfrontowania wiedzy 
z praktyką biznesową. 

• najlepszych studentów IV roku kierunków: zarządzanie, finanse 
i rachunkowość oraz prawo (na udział w projekcie będzie miała wpływ 
średnia ocen, znajomość języka obcego)

• możliwość pogłębienia więzi ze środowiskiem naukowym

• możliwość zbudowania marki pracodawcy 

• świeże spojrzenie młodych, zdolnych ludzi na wiele problemów, 
z którymi mierzy się Państwa organizacja

• szansę na odkrycie młodych talentów

• podpisaniem umowy o współpracy

• wspólnym przygotowaniem programu stażu

• opieką formalno-merytoryczną nad stażystą

Staż nie będzie obciążał kosztowo firmy, a zaoszczędzone pieniądze 
mogą Państwo przeznaczyć na działania  rekrutacyjne i wizerunkowe, 
aby w przyszłości pozyskać jeszcze większą liczbę stażystów!



AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia 
akademickie. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite 
magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę kształcenia uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA oraz studia 
doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia w języku angielskim. 

Od 2009 roku ALK jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business School Rankings, 
konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata. Ponadto od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich niepublicznych 
szkół wyższych w rankingach edukacyjnych publikowanych przez miesięcznik „Perspektywy”. 

Jako pierwsza w Polsce otrzymała wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Obecnie 
najwyższą notę PKA posiadają jeszcze trzy kierunki prowadzone w ALK, tj.  prawo,  administracja oraz finanse i rachunkowość.

Posiadamy trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 
5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak  Yale, MIT i Harvard University.

Kontakt:
Agnieszka Krawczyńska
Doradca ds. rozwoju współpracy z pracodawcami
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami
Koźmiński Executive Business School
tel. +48 22 519 22 73
akrawczynska@kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
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