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Większość przewodników tworzonych z myślą o maturzystach podpowie Ci, jak
dobrze zdać maturę i jakie studia wybrać. To rzecz jasna bardzo istotne, ale my
mamy dla Ciebie coś równie ważnego. Ten przewodnik jest o tym, jak zarabiać i jak
dbać o swoje pieniądze. Wiedza na temat finansów jest jednym z najważniejszych
aspektów dorosłego życia.
Być może zadasz sobie pytanie, po co Ci takie wiadomości, skoro nie masz jeszcze
wystarczająco dużo pieniędzy, żeby oszczędzać i inwestować. Pamiętaj jednak, że
zdając maturę wchodzisz w prawdziwą dorosłość. To właśnie od tego, jak szybko
zaczniesz świadomie zarządzać własnym budżetem, zależy Twój sukces finansowy
w przyszłości. Mając choćby podstawową wiedzę o finansach, będzie Ci łatwiej
w wielu aspektach życia.
Z naszym przewodnikiem dowiesz się na przykład tego, jak wybrać konto bankowe,
skąd wziąć pieniądze na studia, jak nie dać się złapać na bankowe haczyki oraz jak
napisać CV, aby znaleźć dobrą pracę. Wszystko w zwięzłej, przystępnej, a przede
wszystkim praktycznej formie, do przeczytania na komputerze, smartfonie, czy
tablecie. W niektórych artykułach znajdziesz linki do rozszerzonych wersji tekstów
i dodatkowych informacji zawartych na stronach naszego serwisu.
Zapraszamy do lektury,
redakcja serwisu
KontoStudenta.pl
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Konto bankowe będzie Ci potrzebne zarówno jeśli
będziesz kontynuować naukę na studiach, jak
i w sytuacji, gdy tuż po maturze rozpoczniesz pracę
zawodową. Zastanawiasz się po co? Bez rachunku
bankowego nie otrzymasz stypendium, nie
dostaniesz wypłaty, ani nie zostanie Ci wypłacony
zwrot podatku z dorywczej pracy. To tylko kilka
przykładów, w których posiadanie rachunku
osobistego jest niezbędne. Do Twojej dyspozycji, na polskim ryku, jest kilkanaście
kont, które prowadzone są bez opłat. To właśnie takie rachunki bierzemy pod uwagę
w naszych analizach i w przewodniku dla ułatwienia nazywamy je kontami
studenckimi. Wybór rachunku dopasowanego do Twoich potrzeb pozwoli Ci
zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.

Zanim wybierzesz najbardziej odpowiednie dla siebie konto, warto zastanowić się na
co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas porównywania bankowych ofert. Czym
powinien charakteryzować się dobry, darmowy rachunek osobisty?
 Po pierwsze, dobre konto studenckie musi być prowadzone za darmo,
niezależnie od tego, czy masz regularne wpływy na konto, czy nie. Tu nie
może być żadnych „gwiazdek” i małego druku, gdyż zapewne Twoje wpływy
raz będą większe, raz mniejsze, a czasem nie będzie ich w ogóle.
 Po drugie, standardem powinny być darmowe przelewy przez internet –
również beż żadnych dodatkowych warunków (czyli na przykład wszystkie
przelewy za darmo, a nie tylko pięć w miesiącu).
 Po trzecie, ważnym kryterium jest wysokość opłaty za kartę i to, jak można jej
uniknąć. Są bowiem różne możliwości, dzięki którym możesz zostać z niej
zwolnionym; czasem jest to np. wydanie 100 zł przy użyciu karty, czasem
wystarczy już jedna transakcja w miesiącu.
Powyższe punkty to trzy najważniejsze i podstawowe rzeczy, na które musisz zwrócić
uwagę wybierając swój rachunek osobisty. O tym, czym jeszcze powinno się
charakteryzować dobre konto bankowe i jakie są inne kryteria jego wyboru,
przeczytasz na stronie poświęconej kontom studenckim w serwisie KontoStudenta.pl.

Jakie rachunki masz do wyboru? Generalny podział, który można zastosować do kont
oferowanych przez polskie banki, to rachunki tradycyjne i internetowe.
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Konta tradycyjne charakteryzują się tym, że ich prowadzenie najczęściej jest płatne,
ale transakcje wykonywane podczas wizyty w oddziale banku są dużo tańsze, niż
w przypadku e-kont, kont internetowych, czy kont direct – bo tak nazywane są
bezpłatne rachunki on-line. Konta internetowe cechują się z kolei tym, że ich
prowadzenie jest bezpłatne i zdecydowana większość operacji (np. przelewy,
wyciągi) są za darmo, pod warunkiem, że wykonujesz je samodzielnie, za pomocą
bankowości internetowej.
Innym podziałem może być rozróżnienie typów rachunków ze względu na wiek.
Konta dla młodzieży to rachunki dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Być może takie
właśnie konto posiadasz do tej pory – czas więc je zmienić, bo jest prowadzone do
osiągnięcia pełnoletniości. Konta studenckie, to rachunki dla osób w wieku od 18 do
26 lat. Wbrew pozorom, wcale nie trzeba być studentem, żeby je otworzyć. Ich
nazwa jest umowna, więc jeśli pracujesz lub uczysz się w szkole policealnej, bez
przeszkód możesz założyć taki rachunek – dla ułatwienia w dalszej części
przewodnika używamy właśnie takiego określenia. Na rynku dostępne są również
konta internetowe, bez limitu wieku, które może otworzyć zarówno dwudziesto-, jak
i czterdziestolatek. W tym przypadku traktujemy je tak, jak konta studenckie
i włączamy do zestawień, jeśli tylko ich oferta jest wystarczająco dobra.

Wszystkie informacje dotyczące opłat
i prowizji związanych z danym kontem
dostępne są na stronach internetowych
banku, który ma obowiązek podać je
do publicznej wiadomości. Czasem
jednak przebrnięcie przez obszerny
i napisany skomplikowanym językiem
dokument jest na tyle czasochłonne, że
klienci wybierają pierwsze lepsze konto, rezygnując z poznania innych, często
korzystniejszych ofert. To błąd, gdyż z reguły dajemy się naciąć na różne promocje,
które po pewnym czasie nie są już takie różowe – dlatego zawsze trzeba porównać
przynajmniej kilka rachunków, z różnych banków.
W tym celu warto wykorzystać możliwości, jakie daje internet. Dzięki fachowym
zestawieniom możesz porównać najlepsze dostępne aktualnie na rynku oferty
i wybrać to konto, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Dobrym źródłem
informacji jest ranking kont studenckich, dostępny w serwisie KontoStudenta.pl. To
jedno z najczęściej polecanych sobie nawzajem przez
Zobacz:
studentów porównań. Charakteryzuje się przede wszystkim
Ranking kont
tym, że jest na bieżąco aktualizowane i prezentuje najlepsze
studenckich »
w danym momencie oferty. Daje to czytelnikom pewność, że
mogą polegać na prezentowanych w nim informacjach.
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Kiedy już wybierzesz swoje konto, wypełnisz internetowy wniosek o jego założenie,
musisz przestrzegać kilku podstawowych zasad, aby Twoje pieniądze były
bezpieczne. Pamiętaj, żeby:
 Wybrać odpowiednio długie i trudne do odgadnięcia hasło. Nigdy nie ustawiaj
tak prostych haseł jak Twoje imię, czy data urodzenia. Poza tym im dłuższe
hasło, tym trudniej je złamać.
 Nie klikaj w linki znajdujące się w e-mailach rzekomo wysłanych z Twojego
banku, które mówią, abyś zalogował się do swojego konta. Tak najczęściej
wyłudzane są dane do kont, a sposób ten określany jest jako phishing.
 Nie loguj się do bankowości internetowej w miejscach publicznych, gdzie
z tego samego komputera korzysta wiele osób. Zawsze może zdarzyć się tak,
że jest na nim zainstalowane oprogramowanie, które zagraża bezpieczeństwu
Twoich pieniędzy.
 Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, dobrze ją zabezpiecz, aby nikt
z zewnątrz nie mógł się do niej łatwo dostać. Ochrona hasłem, szyfrowanie
danych i stworzenie listy komputerów, które mogą uzyskać dostęp do sieci to
pierwsze kroki do tego, żeby Twoja domowa sieć była bezpieczna.
 Co jakiś czas przeglądnij historię swojego konta bankowego, żeby sprawdzić,
czy nie ma na nim jakichś podejrzanych transakcji lub nieudanych prób
logowania. Jeśli zauważysz coś niepokojącego, zadzwoń na bankową infolinię,
żeby poznać więcej szczegółów na temat transakcji.
Jeśli w korzystaniu z konta będziesz kierować się zdrowym rozsądkiem i przestrzegać
powyższych zasad, nie musisz martwić się o bezpieczeństwo środków. Systemy
bankowe są tak zabezpieczone, że jeśli Ty nie popełnisz błędu, one tym bardziej nie
dadzą się złamać.
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To podstawowy dylemat większości świeżo
upieczonych studentów. Niektórzy muszą radzić
sobie sami, gdyż nie mogą liczyć na wsparcie
rodziny, inni nie chcą obciążać rodzinnego budżetu
i dlatego starają się utrzymać samodzielnie.
Niezależnie od tego, jaka jest Twoja sytuacja, jest
kilka sposobów na to, żeby podreperować studencki
budżet i mieć więcej pieniędzy na swoje potrzeby.

Podstawową formą pomocy, jaką uzyskać mogą na studiach osoby z mniej
zamożnych rodzin jest stypendium socjalne. Otrzyma je student, który
udokumentuje, że dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przekracza 456,30 zł.
To absolutne minimum, dlatego uczelnia może zapisać wyższą kwotę, która
upoważniać będzie do stypendium socjalnego, jednak nie może ona przekraczać
782,60 zł. Kwoty te rokrocznie ulegają zmianom, dlatego zanim złożysz dokumenty,
sprawdź je na stronie swojej uczelni. Tam też znajdziesz wszystkie informacje na
temat dokumentów, które musisz złożyć – pamiętaj, nikt nie przyzna Ci stypendium,
jeśli nie postarasz się o spełnienie wszystkich warunków formalnych. Co ważne,
stypendium socjalne można otrzymywać już od pierwszego roku studiów.

To dodatkowy zastrzyk gotówki dla tych studentów, którzy osiągają bardzo dobre
wyniki w nauce. Stypendium przyznawane przez rektora uzyskać będzie mogło 10
procent najlepszych studentów uczelni. Takie regulacje sprawiają, że aby uzyskać tę
formę wsparcia, trzeba mieć naprawdę dobrą średnią. Stypendium naukowe
przyznawane jest dopiero po pierwszym roku studiów. Jego wysokość jest zależna od
decyzji uczelni, ale najczęściej znajduje się w przedziale od około 150 do 600 zł
(w zależności od uzyskanej średniej).

To bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów.
Przez to, że spłata odsetek jest dotowana przez państwo, koszty takiej pożyczki są
nieporównanie niższe, niż koszty kredytów konsumpcyjnych. Biorąc kredyt studencki
możesz przeznaczyć go na co chcesz: na własne wydatki związane ze studiami, ale
możesz go także odłożyć lub zainwestować. Na czym to polega? Kredyt studencki
wypłacany jest w równych transzach po 600 złotych miesięcznie, w ciągu roku
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akademickiego. Maksymalnie kredyt można otrzymywać przez
Zobacz:
5 lat studiów, co daje kwotę 30 tysięcy złotych. Oczywiście
Dlaczego warto
można również wnioskować o mniejszą kwotę. Spłata kredytu
wziąć kredyt
rozpoczyna się dwa lata po skończeniu studiów i trwa dwa razy
studencki »
dłużej, niż okres kredytowania (czyli spłacasz po 300 zł
miesięcznie + odsetki). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Kredyt
studencki – co to jest i jak go otrzymać.
Przez bardzo niskie stopy procentowe koszt wzięcia kredytu studenckiego jest
obecnie (w połowie 2013 roku) bardzo niski. Dlatego nawet, jeśli nie potrzebujesz
pieniędzy na bieżące wydatki, możesz zainteresować się zaciągnięciem kredytu
i przeznaczeniem go na inwestycje. Kilka podpowiedzi na temat tego, w co można
ulokować swoje pieniądze znajdziesz w artykule Jak zainwestować kredyt studencki.

Niezależnie od tego, czy studiujesz dziennie, czy zaocznie, znalezienie dorywczej,
bądź stałej pracy może być doskonałym sposobem comiesięczny zastrzyk pieniędzy.
Dla dużej grupy studentów równoczesna nauka i praca stanowi konieczność.
Specyfika pracy w przypadku, gdy podejmiesz studia stacjonarne (dzienne), będzie
różnić się od specyfiki pracy podczas studiów niestacjonarnych (zaocznych). W tym
pierwszym przypadku do dyspozycji będziesz mieć weekendy i niektóre wolne
popołudnia – to raczej nie pozwoli Ci podjąć stałej pracy, ale bez przeszkód możesz
poszukać dorywczego zajęcia. Studiując zaocznie, postaraj się znaleźć taką pracę,
która jak najlepiej pasuje do tego, co chciałbyś robić w przyszłości. To niezwykle
ważne, gdyż w tej sposób zyskujesz pięć lat doświadczenia w branży. Jeśli z kolei
myślisz o własnym biznesie, zacznij działać już na studiach, nawet na małą skalę.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stwarzają znakomite możliwości – możesz
rozpocząć działalność bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. Wykorzystaj to, jeśli
drzemie w Tobie dusza przedsiębiorcy!

Jeśli masz ciekawe zainteresowania, którymi mógłbyś podzielić się z innymi, zacznij
pisać bloga. A jeśli już go piszesz, pomyśl, jak możesz zacząć na nim zarabiać. Jeśli
Twoja strona prezentuje oryginalną i wartościową treść, możesz umieścić na niej
reklamy. Mogą to być zarówno reklamy tekstowe oferowane na przykład przez
Google AdSense i sieć Adkontekst lub reklamy graficzne, wstawiane na stronę na
przykład przez system AdTaily. Co najlepsze, nie musisz mieć wielkiego serwisu
internetowego i dołączać do dużych sieci reklamowych, żeby móc zacząć zarabiać.
Wystarczy tylko, że zarejestrujesz się na przykład w którymś z wymienionych
programów, a na Twoją stronę wstawisz odpowiedni fragment kodu.
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Oszczędzać zawsze warto, co do tego nie ma większych
wątpliwości. Ale dlaczego warto rozpocząć swoją przygodę
z inwestowaniem zaraz po maturze? Im szybciej poznasz na
swojej skórze działanie mechanizmów rynkowych, osiągniesz
pierwsze małe sukcesy i porażki, tym łatwiej będzie Ci
w przyszłości. Inwestując już od osiągnięcia pełnoletniości,
nie dasz się nabrać na cudowne oferty, według których
możesz tylko zyskać. Będziesz wiedzieć, że bezpieczeństwo
różnych sposobów inwestowania nie jest takie samo, i to Ty
decydujesz, na jaki poziom ryzyka możesz sobie pozwolić.

Zacznijmy od oszczędzania. Odkładając regularnie jakąś kwotę „do skarpety” musisz
liczyć się z tym, że realna wartość Twoich oszczędności spada. Dzieje się tak przez
inflację. Powoduje ona spadek siły nabywczej pieniądza, czyli wzrost cen. Każdy
posiadany przez Ciebie tysiąc złotych jest „uszczuplany” o kilkanaście do
kilkudziesięciu złotych rocznie, w zależności od poziomi inflacji. Obecnie (w połowie
2013 roku) jest ona bardzo niska (około 0,5%), jednak jeszcze w październiku 2011
roku wynosiła ona aż 5%. To oznaczało, że wspomniany tysiąc złotych był po roku
warty mniej o około 50 zł. Pieniędzy oczywiście masz tyle samo, ale możesz za nie
kupić mniej towarów, niż przed rokiem. Dlatego odkładanie pieniędzy do skarbonki,
skarpety, czy w jakiekolwiek inne, nieoprocentowane miejsce nie jest dobrym
pomysłem. Podstawową ochronę przed inflacją zapewniają na przykład konta
oszczędnościowe.

Oprocentowanie środków na rachunkach osobistych często równe jest 0,00 proc.
Oznacza to, że Twoje pieniądze nie generują żadnego zysku, więc realnie tracisz – ze
względu na opisaną wyżej inflację. Nie ma to większego znaczenia w przypadku, gdy
używasz go do bieżących rozliczeń (otrzymywanie przelewów, opłata rachunków
itp.), lecz jeśli będziesz trzymać oszczędności na nieoprocentowanym rachunku,
tracisz podwójnie. W takim przypadku korzystnym rozwiązaniem jest otwarcie konta
oszczędnościowego. Pozwala Ci ono odkładać pieniądze kiedy chcesz, bez
konieczności regularnych wpłat, a przede wszystkim chroni je przed inflacją. Obecnie
(w połowie 2013 roku) oprocentowanie kont oszczędnościowych wynosi około 2,5 do
3 proc. w skali roku. Zaletą takich rachunków jest to, że masz stały dostęp do swoich
pieniędzy, w przeciwieństwie do lokat, które omówimy poniżej.
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Lokata jest uważana za najbezpieczniejszą formę inwestycji. Często jest
reklamowana przez banki jako zysk bez ryzyka. Faktycznie, deponując pieniądze na
lokacie na określony czas, możesz liczyć na pewny, choć umiarkowany zysk.
Oprocentowanie lokat jest z reguły nieco wyższe niż to oferowane na kontach
oszczędnościowych, jednak lokata wiąże się z zamrożeniem swoich środków na
z góry określony czas. Jest to więc dobre rozwiązanie w przypadku, gdy jesteś
pewien, że nie będziesz potrzebować oszczędności przez dłuższy czas. W innym
wypadku lepiej wybrać konto oszczędnościowe. Pamiętaj też, że oprocentowanie
lokat prezentowane w reklamach zawsze podawane jest w skali roku.

Idea funduszu inwestycyjnego polega na tym, że pieniądze wielu osób tworzą
wspólny majątek, który pozwala na osiąganie większych zysków, niż w przypadku
pojedynczych inwestycji. Każda osoba wpłacająca pieniądze do funduszu otrzymuje
certyfikaty uczestnictwa, proporcjonalnie do swoich udziałów. Kupując udziały
w funduszu powierzasz swoje pieniądze w ręce profesjonalnych zarządzających,
którzy dbają o jak największy zwrot z inwestycji. Oczywiście nie robią tego za darmo
– od jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata za
Zobacz także:
zarządzanie. Jednak dla osób, które nie mają odpowiedniej
Jak inwestować
wiedzy i umiejętności albo po prostu nie czują się na tyle
w fundusze »
pewnie, by inwestować samodzielnie na giełdzie, to dobra
forma pomnażania kapitału. Fundusze różnią się od siebie
przede wszystkim poziomem ryzyka, a ich trzy podstawowe typy to:
fundusze ochrony kapitału (inwestujące głównie w obligacje), mieszane (inwestujące
część środków w obligacje, część w akcje) i akcyjne (jak wskazuje nazwa, większość
środków angażują w akcje). Nieco więcej o tym, jak kupić jednostki funduszu
inwestycyjnego i co jest przy tym ważne, przeczytasz w artykule Jak inwestować w
fundusze w serwisie KontoStudenta.pl.

Zakup akcji to forma inwestycji na której można zyskać najwięcej, ale też najwięcej
można stracić. Wszystko przez ryzyko, jakie jest związane z wahaniem cen,
szczególnie w okresach mniej stabilnej sytuacji w gospodarce. Inwestowanie na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie wiąże się z żadną magiczną
wiedzą, dostępną wyłącznie maklerom. Każda pełnoletnia osoba może założyć
rachunek maklerski (zwany również brokerskim lub inwestycyjnym) i kupić akcje
wybranych przez siebie spółek. Zanim jednak się na to zdecydujesz, musisz
koniecznie dowiedzieć się, z jakim ryzykiem wiąże się obrót akcjami i pojąć ideę
funkcjonowania giełdy. Na początek zapamiętaj, że inwestować należy po okresach
spadków, gdy ceny akcji są niskie w porównaniu do poprzednich miesięcy, czy
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kwartałów. Wielomiesięczne wzrosty na parkiecie to natomiast okazja do sprzedaży
akcji, a nie ich zakupu. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, rozpocznij
wirtualną grę giełdową – w sieci znaleźć można kilka serwisów,
Zobacz także:
które pozwalają Ci zainwestować kilkanaście tysięcy
Jak zacząć
„wirtualnych” złotych w dowolnie wybrane przez Ciebie akcje i
inwestowanie
śledzić zmianę ich wartości. To idealna forma sprawdzenia
na giełdzie »
swoich możliwości i nabycia cennego doświadczenia, bez
ponoszenia ryzyka. Dla młodego inwestora to z pewnością
dobry, pierwszy krok!

Żeby zgromadzić kapitał, który można inwestować
i pomnażać, trzeba zacząć zarabiać. Możesz rozpocząć
własną działalność gospodarczą, albo podjąć pracę. Jeśli
jesteś osobą, która lubi wyzwania, masz w sobie ducha
przedsiębiorczości i potrafisz stawić czoła ryzyku, warto
pomyśleć o własnej firmie. Jeśli jednak nie czujesz się na
siłach, albo po prostu bardziej odpowiada Ci praca na etat,
musisz poznać kilka podstawowych zasad, które zwiększą
Twoje szanse w staraniach o pracę. CV to Twoja wizytówka –
postaraj się o to, żeby pokazała Cię z jak najlepszej strony.

W sieci znajdziesz wiele bardziej, lub mniej wartościowych, poradników na temat
tego, co wpisać w CV, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Jednak
niewiele jest takich, które mówią jak przygotować CV w sytuacji, gdy stawiasz
pierwsze kroki. Z naturalnych względów, Twoje doświadczenie po ukończeniu szkoły
średniej nie jest zbyt jeszcze bogate – przecież dopiero wkraczasz na rynek pracy.
Jednak nie zmienia to faktu, że musisz tak przygotować swój życiorys, aby wzbudzić
zainteresowanie osoby, która go przeczyta. Na co należy zwrócić uwagę pisząc CV?
 Nie kłam. To, czy pracowałeś w danej firmie lub znasz język, w którym tak
naprawdę umiesz powiedzieć jedynie "dziękuję" bardzo łatwo da się
sprawdzić.
 Wpisz w CV swoje aktywności i osiągnięcia, które wyróżniają Cię spośród
innych (np. laureat wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego,
przewodniczący grupy harcerskiej, członek szkolnego koła przedsiębiorców).
 Daj się poznać jako pracowita osoba – jeśli co roku w wakacje pomagasz
rodzicom w sklepie, który prowadzą, wpisz to w CV – świadczy to o Twojej
chęci do pracy.
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Logicznie rozplanuj treść: zacznij od danych personalnych, następnie
przedstaw przebieg edukacji, doświadczenie zawodowe (jeśli miałeś okazję
gdzieś pracować), swoje osiągnięcia i dodatkowe aktywności, umiejętności
(języki obce, obsługiwane programy itp.) oraz, co równie ważne, Twoje
zainteresowania.
Napisz o swoich zainteresowaniach, szczególnie w przypadku, gdy są
niezwykłe. Jeśli od dzieciństwa tańczysz w zespole ludowym lub pasjonujesz
się kolejnictwem i zbierasz modele pociągów, wpisz to w CV. Zainteresowania
i hobby są jedną z najważniejszych rzeczy, które określają osobowość
człowieka.

W sytuacji, gdy Twoje CV będzie się dopiero stopniowo zapełniać, może okazać się,
że równie duże znaczenie jak to, co w nim wpiszesz, będzie miało to, jak wygląda. W
myśl zasady „jak Cię widzą, tak Cię piszą”, CV to Twoja wizytówka, która jest jedyną
rzeczą, jaka umożliwia potencjalnemu pracodawcy poznanie Twojej osoby, zanim
przyjdziesz na rozmowę kwalifikacyjną. Oto kilka punktów, o których trzeba
pamiętać, aby stworzyć schludne i profesjonalne CV.
 Zadbaj o czytelny i elegancki układ tekstu. Nie wybieraj dziwnych czcionek
(jak np. Comic Sans), nie używaj krzykliwych kolorów. Jeśli chcesz coś
wyróżnić, użyj na przykład większych odstępów, czy pogrubienia.
 Wstaw do CV odpowiednie zdjęcie. Nie musi wcale takie, jakie z reguły
widnieje w dokumentach, jednak musisz pamiętać o tym, że zdjęcia z plaży,
imprezy rodzinnej, czy wycieczki rowerowej nie nadają się do CV!
 Przekaż dane kontaktowe, pod którymi rzeczywiście jesteś dostępny i zadbaj
o to,
żeby
Twój
e-mail
brzmiał
poważnie.
Adres
w
stylu
pieknyjacus@buziaczek.pl jest być może dobry na szkolnym forum, jednak na
pewno nie zrobi dobrego wrażania na pracodawcy. Zamiast tego stwórz adres
ze swoim imieniem i nazwiskiem, np. jacek.nowak@gmail.com.
 Jeśli wysyłasz CV pocztą elektroniczną, załączaj plik w formacie .PDF, a nie
.doc. i nie wysyłaj pustego e-maila. Krótka wiadomość w stylu „Szanowni
Państwo, w związku z ofertą pracy w załączniku przesyłam swoje CV” sprawi,
że wiadomość będzie wyglądać bardziej profesjonalnie.
Przestrzeganie tych kilku kluczowych zasad pozwoli Ci uniknąć
najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia CV
i sprawi, że Twoja kandydatura zostanie potraktowana
poważnie. Dzięki temu prawdopodobieństwo, że odpadniesz
w pierwszym etapie selekcji, znacząco się zmniejsza.
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Zobacz także:
Jak napisać
dobre CV »

Jeśli szukasz dorywczej pracy, na przykład na okres wakacji, możesz skorzystać
z oferty agencji pracy tymczasowej, które działają nawet w małych miastach.
Agencja przeprowadza rekrutację pracowników i podpisuje z nimi umowę – tak więc
formalnie jesteś związany z agencją, natomiast swoje zadania wykonujesz w innej
firmie. Najczęstszą formą zatrudnienia w tym przypadku jest umowa zlecenie,
rzadziej umowa o dzieło.
Dobrym źródłem wszelkiego rodzaju ofert, zarówno jeśli chodzi o staże, czy pracę, są
serwisy studenckie, organizacje studenckie i akademickie targi pracy. Listę stron
internetowych, na których znajdziesz oferty pracy, praktyk i stażu dla młodych ludzi
znajdziesz w tekście Strony z ofertami pracy dla studentów. Jeśli zdecydujesz się na
podjęcie studiów zorientuj się, czy na Twojej uczelni funkcjonuje biuro karier.
Znajdziesz w nim oferty z firm, które współpracują z uczelnią i innych, które szukają
pracowników wśród studentów. To, ile ofert jest dostępnych w biurze, zależy od
renomy uczelni i aktywności pracowników biura.
Wreszcie, pracy możesz szukać oczywiście również w sieci. Jednak na największych
i najbardziej znanych portalach ciężko niekiedy znaleźć oferty dla młodych ludzi,
stawiających pierwsze kroki w na rynku pracy. Dlatego ogłoszenia dla studentów są
publikowane często w serwisach, gdzie ich zamieszczenie jest darmowe. Przepatrując
takie serwisy zachowaj szczególną ostrożność i z dystansem podchodź do wyjątkowo
atrakcyjnych ofert, gdyż zdarza się, że ogłaszające się tam firmy nie podają
wszystkich informacji na temat konkretnego zajęcia. Czasem pod pięknym opisem
o możliwości rozwoju i wysokich zarobkach kryją się zajęcia będące zwykłą akwizycją
i pozyskiwaniem klientów.

Wielu studentów staje co roku przed dylematem, czy spędzić wakacje w pracy, gdzie
mogą zarobić na kilka miesięcy beztroskiego życia, czy zainwestować w siebie i odbyć
bezpłatną praktykę w branży, z którą wiążą swoją przyszłość. Jakie są zalety odbycia
praktyki studenckiej? Po pierwsze, w zależności od renomy firmy, może to być jasny
punkt w Twoim CV. Po drugie jeśli zarówno Ty, jak i Twoi przełożeni poważnie
podejdą do sprawy, na praktyce możesz bardzo dużo się nauczyć, szczególnie w tych
aspektach, w których uczelnia nie da Ci umiejętności. Zobaczysz jak wygląda
organizacja pracy w firmie, na czym polega praca w branży i jakie umiejętności
musisz rozwinąć, aby móc stać się pełnoprawnym członkiem zespołu. Po trzecie
odbywając praktykę zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie gdy już skończysz
studia. Poza tym budujesz doświadczenie, możesz się sprawdzić i nabrać łatwości
w budowaniu relacji w pracy. Jeśli będziesz zdecydowany na tę formę zatrudnienia,
zadbaj o to, żeby starać się o praktyki w najlepszej firmie, jak to możliwe. Jeśli masz
się czegoś nauczyć, ucz się od najlepszych.
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Od kilku dobrych lat na polskim rynku działają tanie
linie lotnicze, które oferują kilkakrotnie tańsze
połączenia, niż tradycyjni przewoźnicy. Aby
zaoszczędzić musisz najczęściej zarezerwować bilet
odpowiednio wcześniej, najlepiej na parę miesięcy
przed lotem. Oczywiście nie zawsze jest tak, że cena
biletów będzie rosła aż do dnia wylotu, jednak
możesz mieć pewność, że na najbardziej obleganych
połączeniach tak właśnie będzie. Czasem, dzięki różnego rodzaju promocjom można
polecieć na drugi koniec Europy dosłownie za kilka euro. Trzeba tylko wiedzieć gdzie
i jak szukać. Jeśli nie jesteś biegły w przeszukiwaniu stron przewoźników, takich jak
Ryanair, easyJet, WizzAir, czy Norwegian, warto skorzystać z wyszukiwarek, które
wskażą Ci wszystkie połączenia na danej trasie, także te z przesiadkami. To
naprawdę użyteczne narzędzia, które mogą zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. Linki
do wyszukiwarek znajdziesz w naszym artykule poświęconym wyszukiwaniu lotów dla
studentów jadących na Erasmusa (Tanie loty, czyli jak dostać się na wymianę).
Pamiętaj, że czasem za kilkadziesiąt złotych jesteś obecnie w stanie dolecieć w wiele
pięknych miejsc Europy! Skorzystaj z tej okazji.

Sposobem na zwiedzenie całego świata, często wykorzystywanym przez młodych
ludzi jest Couch Surfing. Idea tego przedsięwzięcia jest prosta: rejestrując się
w portalu, który skupia couch surferów z całego świata, masz dostęp do setek tysięcy
użytkowników, którzy udostępniają innym darmowy nocleg, oprowadzanie po
mieście, czy po prostu spotkanie w miejscu, gdzie mieszkają.
Zobacz także:
Wszystkich, którzy nie spotkali się wcześniej z taką formą
CouchSurfing –
zakwaterowania i podróżowania, odsyłamy do artykułu na ten
o co w tym
temat na stronach serwisu KontoStudenta.pl. Żeby móc
chodzi? »
w pełni korzystać z dobrodziejstw Couch Surfingu musisz
stworzyć swój profil (na stronie couchsurfing.org) oraz zebrać rekomendacje swoich
znajomych i gości. Pamiętaj też, żeby postępować rozważnie i kontaktować się
z wiarygodnymi użytkownikami, a jednocześnie postarać się, aby Twój profil również
był godny zaufania.
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Carpooling to wspólne podróżowanie samochodem z innymi, często nieznajomymi
pasażerami, którzy podążają w tym samym kierunku. Wszelkie koszty przejazdu
związane z paliwem, jak i opłatami za korzystanie z płatnych dróg są dzielone na
komplet pasażerów i kierowcę, co sprawia, że przejazd jest zdecydowanie tańszy dla
kierowcy, który miałby jechać sam, jak również dla pasażerów (porównując choćby
koszty biletu kolejowego). Co więcej, carpooling to również szansa na nawiązanie
nowych znajomości i uprzyjemnienie sobie podróży. Aby skorzystać z carpoolingu
musisz zarejestrować się na jednym z portali specjalnie do tych celów utworzonych
(wpisz w Google carpooling), sprawdzić dostępności miejsc w danym kierunku, ceny
za przejazd, czas i miejsce spotkania i... w drogę.

Niezależnie od tego, czy lecisz samolotem, czy korzystasz z carpoolingu, przed
wyjazdem musisz się ubezpieczyć. Wykupienie polisy pozwala Ci spać spokojnie
w przypadku, gdy na przykład zgubieniu ulegnie Twój bagaż, lub przez odwołany lot
będziesz musiał spędzić dodatkową noc w hotelu. Jedną z najczęściej
wykorzystywanych przez studentów form ubezpieczenia, jest wykupienie jednej
z kart studenckich. Mowa o EURO26 i ISIC, które po pierwsze są poświadczeniem
statusu studenta, po drugie dają wspomnianą polisę, a po trzecie są przepustką do
wielu zniżek. Koszt obu kart waha się w granicach 80 zł i jest to opłata roczna (w
przypadku karty ISIC maksymalnie 16 miesięcy; legitymacje ISIC są ważne edycjami
wrzesień-grudzień, np: 01/09/2012-31/12/2013). Jeśli podróżujesz na krótszy czas,
być może korzystniejsze będzie wykupienie ubezpieczenia turystycznego, co załatwić
można przez internet dosłownie w kilka minut.
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Jak z pewnością zauważyłeś, Przewodnik finansowy maturzysty porusza wiele, często
odległych od siebie tematycznie kwestii. Jednak elementem, który spaja je w jedną
całość, są pieniądze. Staraliśmy się pokazać pomysły na to, jak zarabiać pieniądze,
gdzie korzystnie jest je trzymać oraz jak pomnażać, inwestować i zabezpieczać przed
inflacją. Uzupełnieniem tych wiadomości jest parę sprawdzonych sposobów na
oszczędne podróżowanie – bo czas po maturze sprzyja zasłużonemu wypoczynkowi
i dalekim wojażom (które wcale nie muszą być drogie).
Gdy mowa o pieniądzach, nie można nie wspomnieć o bankach. Faktem jest, że
konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo duża, co sprawia, że klient ma
w czym wybierać. Niezależnie od tego, czy jesteś już klientem któregoś z banków,
czy nie, pamiętaj, aby do wszystkich ofert podchodzić z czujnością. Reklamy
przekazują wybiórcze i uproszczone informacje na temat promowanego produktu.
Dlatego tak ważne jest, żebyś wiedział, gdzie szukać informacji, które możesz
skonfrontować z przekazem reklamy, a przede wszystkim pamiętał, że bank nie jest
czymś danym raz na całe życie – bank można i należy zmieniać, aby korzystać
z najlepszy ofert na rynku.
Czytaj o finansach, edukuj się i dokształcaj, a przede wszystkim zdobywaj praktyczne
doświadczenie. Jak już wspominaliśmy w przewodniku, im szybciej zrozumiesz
mechanizmy, które rządzą giełdą i rynkami finansowymi, tym lepiej dla Twojego
portfela. Życząc, żeby zawsze był pełen, zapraszamy do dalszej lektury serwisu
KontoStudenta.pl!
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Kopiowanie i wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.
Uwagi? Komentarze? Pytania? Napisz do nas: kontakt@kontostudenta.pl
O nas:
KontoStudenta.pl to serwis finansowy stworzony z myślą o studentach i przyszłych
studentach. Redaguje go młody i dynamiczny zespół, który łączy doświadczenia
z obszaru bankowości i nowych technologii. W naszym serwisie znajdziesz aktualne
informacje na temat produktów finansowych dla studentów i porady na temat
zarządzania budżetem. Z naszych stron dowiesz się skąd wziąć pieniądze na studia,
jak wybrać najlepsze konto studenckie, jakie konto walutowe na Erasmusa jest
najkorzystniejsze, czy jak skutecznie oszczędzać.
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