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CURRICULUM VITAE - CV 

CZYLI TZW. ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 

Z czego składa się CV? 
 

Cześć I. Dane personalne 
 
Wskazówki: 

Te dane są istotne dla pracodawcy, kiedy chce się z tobą skontaktować.  
Umieszczone w CV zdjęcia powinno być portretowe, takie jakie jest potrzebne do 
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu. 
  

Błędy:  
Nieprofesjonalny adres e-mail będący pseudonimem, zdrobnieniem lub zawierający 
cyfry. Adresem martusia236@buziaczek.pl posługuj się korespondując ze 
znajomymi.  
Umieszczanie zdjęcia z wakacji, z piramidą w tle, na nartach czy w bikini  

 
 
Część II. Wykształcenie 
 
Wskazówki:  

Dane o wykształceniu podaje się w kolejności odwrotnej do chronologicznej. Jako 
pierwsze podaje się aktualne studia, a następnie te, które ukończyłeś wcześniej. Ta 
sama zasada dotyczy doświadczeń zawodowych: najpierw podajesz dane o obecnej 
pracy.a potem wymieniasz wcześniejsze doświadczenia. 

 
Część III. Doświadczenie zawodowe 
 
Wskazówki: 

Pamiętaj o kolejności odwrotnej do chronologicznej.  
Chwal się osiągnięciami.  

 
Część IV. Staże i praktyki 
 
Wskazówki: 

Pamiętaj o kolejności odwrotnej do chronologicznej.  
Podawaj nazwę firmy, stanowisko lub charakter pracy, zakres obowiązków.  

 
Część V. Kursy i szkolenia  

Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia, podaj instytucję szkoleniową oraz rodzaj 
zdobytych uprawnień.  

 
Część VI. Umiejętności 
 
JĘZYKI OBCE 
 
Wskazówki: 

Pisząc o językach nie zapomnij o wpisaniu certyfikatów. Możesz podać liczbę lat 
nauki.  



 
 
Błędy:  

Nie pisz znajomość komunikatywna lub dobra. Zawsze podaj jaki jest twój poziom 
mówienia i pisania / czytania.  
Nie podawaj stopnia znajomości języka na wyrost – pracodawca może to zawsze 
sprawdzić na rozmowie kwalifikacyjnej i kłamstwo się wyda!  
Obsługa komputera Windows, pakiet MS Office: Word (bardzo dobrze), Excel 
(dobrze), Power Point (średnio), Access (średnio), MS Project (średnio).  

 
Wskazówki:  

Podaj stopień znajomości poszczególnych programów. Jeśli znasz specjalistyczne 
programy, wpisz je.  

 
ZAINTERESOWANIA 
 
Błędy:  

Wpisz te zainteresowania, które faktycznie posiadasz, nie wymyślaj ich na siłę. Na 
spotkaniu możesz trafić na osobę, która faktycznie się tym zajmuje i wpadka 
gotowa.  


