
ЮРИДИЧНА ФІРМА "ARBITIS "

АНКЕТА СТАЖИСТА

ОСОБИСТА ТА КОНТАКТНА  ІНФОРМАЦІЯ

Прізвище:

Ім'я:

По-Батькові:

Дата народження: Рідне місто:

Адреса, за якою Ви проживаєте на даний момент:

Телефон:       E-mail:

ВНЗ, в якому Ви проходите навчання: 

Дата вступу: Дата закінчення:

Форма навчання 
(бюджет/контракт):

Курс:

Факультет, спеціальність:          

Чого Ви очікуєте від стажування в ARBITIS?

ДОСВІД  РОБОТИ (в тому числі, не за спеціальністю)

Період
роботи/стажування/

практики

Назва
організації

Посада, обов'язки

□ В мене поки немає практичного досвіду роботи 

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

Мова
А1 –

elementary
A2 – pre

intermediate
B1 –

intermediate
B2 – upper

intermediate
C1 – advanced

Англійська

Німецька

Чи берете Ви участь у студентському житті ВНЗ (профком, літні школи, конкурси тощо)?

Чи маєте Ви на даний момент наукові роботи, публікації? (вкажіть тему і видання):



Чому саме Ви обрали професію юриста?

У якій сфері права Ви хочете працювати і чому?

Чому Ви обрали саме ARBITIS для проходження стажування?

Опишіть себе через 3-5 років:

Опишіть роботу своєї мрії (наприклад: організація, колектив, обов'язки):

Які особистісні та професійні якості, з Вашої точки зору, має мати юрист?

Як Ви гадаєте, чому одні люди досягають успіху, а інші - зазнають невдачі в житті?

Вкажіть три Ваші найсильніші та
найслабші якості:

Найсильніші: 

Найслабші: 

Як Ви зазвичай проводите свій вільний час?

Що Ви читаєте? Ваша улюблена книга?

Вкажіть Ваші переваги в сфері мистецтва (театр, музика)

Вкажіть бажаний час і графік стажування в нашій фірмі (з урахуванням Вашого навчання)

Вкажіть, будь ласка, джерело інформації про нашу фірму:

Назвіть, будь ласка, ім'я та прізвище викладача / роботодавця, який би міг Вам надати 
рекомендації (вкажіть факультет і кафедру):

Дата заповнення анкети:



Напишіть, будь ласка, коротке есе англійською, німецькою або українською мовою на тему:

“WHY SHOULD ARBITIS CHOOSE YOU AS AN INTERN?”

/"WARUM ARBITIS SIE ZUM PRAKTIKANTEN WÄHLEN SOLL?"/ “ЧОМУ САМЕ ВАС ЮРИДИЧНА
ФІРМА ARBITIS МАЄ ОБРАТИ СВОЇМ СТАЖИСТОМ?”

Дякуємо за виявлений інтерес до ARBITIS!
Сподіваємося на плідну і довгострокову співпрацю!

Інформація викладена в анкеті є конфіденційною і підлягає використанню лише в межах юридичної
фірми ARBITIS, і ні за яких умов не може бути передана третім особам.


