Program
stypendialny
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE STYPENDIALNYM KPMG?
Do aplikowania do programu zapraszamy studentów III roku studiów
licencjackich oraz I lub II roku studiów magisterskich Akademii
Finansów i Biznesu Vistula, studiujących w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym na kierunku Finanse i rachunkowość – specjalność
Rachunkowość i finanse ACCA.

DO PROGRAMU MOGĄ APLIKOWAĆ STUDENCI, KTÓRZY:
• posiadają średnią ocen ze wszystkich
zaliczeń i egzaminów w roku
poprzedzającym nie niższą niż 4,2,

• charakteryzują się chęcią rozwoju
osobistego i zawodowego,
• nie powtarzali roku,

• znają język angielski na poziomie
co najmniej średniozaawansowanym
(B2 wg CEFR),
• znają język polski na poziomie co najmniej
średniozaawansowanym (B2 wg CEFR),
• posiadają wysoko rozwinięte kompetencje
osobowościowe (komunikatywność,
współpraca w zespole, kreatywność),

• nie pozostają w stosunku pracy
z podmiotem konkurencyjnym do profilu
usług KPMG,
• wiążą swoją przyszłość z obszarem audytu
i są gotowi rozpocząć pracę w KPMG
po zakończeniu studiów.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

STYPENDIUM
– finansowanie
czesnego na okres
1 roku lub 2 lat
studiów

OFERTĘ ZATRUDNIENIA
w dziale audytu KPMG
na okres min. 18
miesięcy po zakończeniu
studiów

JAK TO DZIAŁA?

Rekrutacja do programu składa się
z trzech etapów. Na każdym z nich Komisja
Stypendialna, podczas analizy zgłoszeń
i rozmów kwalifikacyjnych, wyłania grupę
kandydatów, którzy przechodzą do kolejnego
etapu, a finalnie wyselekcjonowani kandydaci
zapraszani są do programu stypendialnego.

WSPARCIE
w zdobywaniu wiedzy,
nowych kompetencji
i kwalifikacji
zawodowych

KROK

W pierwszej kolejności złóż wniosek o pozytywną rekomendację
od Uczelni. Kompletny wniosek musi zostać dostarczony
do Sekretariatu Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
AFiB Vistula do 7 grudnia 2021 r.

POTRZEBNE DOKUMENTY:
• wniosek do Uczelni o wydanie pozytywnej
rekomendacji,
• wniosek o przyznanie stypendium
- pobierz,
• dokument potwierdzający uzyskanie
średniej min. 4,2 w poprzednim roku
akademickim oraz średniej ocen z 3
akredytowanych przedmiotów ACCA
o największej liczbie punktów ECTS,

• potwierdzenie znajomości j. polskiego
na poziomie min. B2 (w przypadku
obcokrajowców),
• certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające
osiągnięcia naukowe, udział
w konferencjach, dodatkową działalność
na rzecz uczelni,
• oświadczenie o niepozostawaniu
w stosunku zatrudnienia z podmiotem
konkurencyjnym.

• potwierdzenie znajomości j. angielskiego
na poziomie min. B2,

KROK

Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji uczelni otrzymasz
powiadomienie mailowe, a wniosek o stypendium i niezbędne
dokumenty wraz z rekomendacją zostaną przesłane do KPMG
do dalszej oceny.

KROK

Po rozpatrzeniu otrzymanych od uczelni wniosków o stypendium,
kandydatów z największą liczbą punktów KPMG zaprosi na rozmowę
kwalifikacyjną do programu stypendialnego KPMG.
Najlepsi kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu się
do programu stypendialnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STRONIE https://generationkpmg.pl/programstypendialny/
I ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU.

