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Zasady rekrutacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na praktyki 

zagraniczne w Pawilonie Polski podczas Światowej Wystawy Expo 2020 Dubai 
 

Jesteś osobą ciekawą świata i ludzi? 
Lubisz wyzwania?  

Lubisz podróżować i chcesz zdobyć międzynarodowe doświadczenie? 
 

Reprezentuj Uniwersytet Warszawski w Pawilonie Polski podczas najbardziej prestiżowego 
wydarzenia gospodarczego w 2021 roku! Twórz z nami Expo 2020 w Dubaju! 

 
Co oferujemy? 
 

● zdobycie niepowtarzalnego doświadczenia podczas największego wydarzenia 
gospodarczego świata - Expo 2020 w Dubaju, 

● trzymiesięczne, płatne praktyki zagraniczne w Dubaju w Pawilonie Polski, 
● zdobycie doświadczenia w wielokulturowym środowisku pracy  

(ponad 190 krajów uczestniczących) 
● nawiązanie międzynarodowych znajomości i uczestniczenie w wydarzeniach 

kulturalnych w czasie trwania Expo. 
 

Praktykanci otrzymają 
 

● zakwaterowanie na czas realizacji praktyki, 
● bilety lotnicze na trasie Warszawa – Dubaj – Warszawa, 
● stypendium/ekwiwalent pieniężny, 
● ubezpieczenie NNW i KL, 
● pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach medycyny pracy, 
● stroje – 3 komplety na osobę, 
● opiekę Opiekuna Praktyk. 

 
Kogo poszukujemy?  
 
Osób: 

● posiadających status studenta UW na studiach stacjonarnych na etapie rekrutacji  
i w trakcie realizacji praktyki,  

● z polskim obywatelstwem lub Kartą Polaka,  
● z zaawansowaną znajomością języka polskiego, 
● ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2, 
● ze znajomością dodatkowego języka na poziomie co najmniej B1 (dodatkowy atut) 
● kreatywnych, gotowych do uczenia się, 
● lubiących pracę z ludźmi m.in.. animatorów kultury, animatorów czasu wolnego, osoby 

lubiące aktorstwo czy wystąpienia publiczne, 
● posiadających wysokie umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne, 
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● odpowiedzialnych, o wysokiej kulturze osobistej, 
● z doświadczeniem w zakresie działań marketingowo-promocyjnych  

(praca na imprezach targowych, współpraca z instytucjami kultury) - dodatkowy atut 
● z doświadczeniem w pracy w środowisku międzynarodowym - dodatkowy atut 
● z gotowością na wyjazd i dyspozycyjność w terminach*: 

I tura:   25.09.2021 – 01.01.2022 lub/i II tura:  31.12.2021 – 05.04.2022  
*prosimy o wskazanie preferowanego terminu w formularzu aplikacyjnym 

 

Rekrutacja do programu praktyk zagranicznych obejmuje trzy etapy. Pierwszy z nich 

przeprowadzany jest na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne na I etapie rekrutacji: 

1) CV w języku polskim w formacie .pdf, 

2) formularz aplikacyjny w formacie .pdf, 

3) nagranie, w którym opowiesz nam o sobie (czas: max. 3 minuty, format: .mp4), 

4) dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych - mile widziane. 

 

Dokument CV powinien zawierać informacje, tj.:  

- aktualnych studiach (rodzaj studiów, nazwa kierunku, rok, planowana data zakończenia) 

- doświadczeniu zawodowym i społecznym (krajowym i międzynarodowym) 

- znajomości języków obcych wraz z wskazanym poziomem ich znajomości 

- zainteresowaniach, talentach 

- oraz powinien zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wg wzoru:  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych 

dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, na potrzeby procesu rekrutacyjnego na praktyki 

zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju, w tym na przekazanie moich 

danych osobowych do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu”.  

 
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy 
biurokarier@uw.edu.pl w terminie do dnia 7 maja 2021 do godz. 23:59. W tytule wiadomości 
należy wpisać: „Praktyki zagraniczne podczas Expo 2020 w Dubaju – zgłoszenie”. Każdy z plików 
powinien zostać opisany wg wzoru: nazwisko_imię_nazwa dokumentu. CV, formularz 
aplikacyjny i dokumenty potwierdzające muszą być przesłane w folderze ZIP. Nagranie musi być 
umieszczone na Dysku Google, a link do dysku znajdować się wiadomości. 
 
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do 

kolejnego etapu zostaną powiadomione drogą mailową.  

 

mailto:biurokarier@uw.edu.pl
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II etap rekrutacji (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) 

Osoby, które pomyślnie przejdą I etap rekrutacji zostaną poinformowane drogą mailową o 

podjętej przez Komisję Rekrutacyjną decyzji. Zakwalifikowani otrzymają link do platformy 

eRecruiter prowadzonej przez PAIH.  

 

III i IV etap rekrutacji (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) 

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą II etap rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowy 

kwalifikacyjne. Osoby ostatecznie zakwalifikowane do programu praktyk zagranicznych będą 

proszone o przesłanie dokumentów niezbędnych do procesu uzyskania akredytacji w celu 

uzyskania wstępu na teren Światowej Wystawy Expo2020 Dubai. 

 

Informujemy, że: 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu 

rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927, 

Warszawa; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 

11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@uw.edu.pl; 

3) podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu 

rekrutacyjnego; 

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej; 

5) Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 

okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego; 

6) przysługuje Państwu prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; 

wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  

w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski;  

b) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego 

organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne 
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z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, przy 

czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; 

7) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet 

Warszawski nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie 

zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów; 

8) podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są 

obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne 

stanowisko pracy w Uniwersytecie Warszawskim. 

 


