
 
 
 
 
 
  

Dane personalne:  

Adres zamieszkania: ul. Ogrodniczki 33, 00-100 Warszawa 

Data urodzenia: 09.10.1981 r. 

E-mail: aleksander.kowalski@poczta.pl 

Telefon: +48 100 200 300 

Wykształcenie:  

01.10.2009 – w dalszym ciągu  Świętokrzyska Akademia Medyczna  

Kierunek: Ginekologia i Położnictwo 

Tytuł: doktor nauk medycznych 

01.10.2003 – 30.06.2009 r.   Kielecka Akademia Medyczna  

Kierunek: Wydział Lekarski 

Tytuł: lekarz 

01.09.1999 – 09.06.2003 r.  Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Kielcach 

Doświadczenie zawodowe:  

05.02.2011 – 31.12.2012 r.   Szpital Wojewódzki nr 1 w Kielcach 

Stanowisko: lekarz 

Zakres obowiązków: badanie stanu zdrowia, 
rozpoznawanie chorób i zapobieganie m, 
leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie 
porad lekarskich, wydawanie opinii i orzeczeń 
lekarskich 

 

Aleksander Kowalski 
 

 

CURRICULUM   VITAE 



02.11.2010 – 18.01.2011 r.  Szpital nr 2 w Kielcach Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy 

Stanowisko: lekarz 

Zakres obowiązków: wykonywanie czynności 
zgodnych z posiadanymi uprawnieniami lekarza 
oraz wytycznymi zawartym w odrębnych 
przepisach, prowadzenie dokumentacji 
lekarskiej 

03.01.2009 – 18.10.2010 r.   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Medic” 

Stanowisko: lekarz 

Zakres obowiązków: udzielanie świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, 
edukacyjnych i leczniczych wobec pacjentów, 
prowadzenie dokumentacji lekarskiej 

12.07.2006 – 31.12.2009 r.   NZOZ Przychodnia nr 13 w Kielcach 

Stanowisko: lekarz - stażysta 

Zakres obowiązków: sprawowanie opieki 
zdrowotnej nad pacjentkami przychodni, 
prowadzenie dokumentacji medycznej 

Przebyte kursy i szkolenia:  

05.2010 r.  Szkolenie w zakresie USG uroginekologicznego 3D  

09.2009 r.  Szkolenie „Problematyka diagnostyki i operacji ginekologicznych” 
zorganizowany przez Centrum Szkoleń i Promocji 

07.2009 r.  Szkolenie „Diagnostyka i terapia w uroginekologii” organizowane 
przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Znajomość języków:  

Angielski: poziom zaawansowany w mowie i piśmie 

Francuski: poziom średniozaawansowany w mowie i piśmie 

Łacina: poziom podstawowy 



Umiejętności i cechy osobowości:  

• prawo jazdy kat. B 
• umiejętność szybkiego uczenia się 
• umiejętność pracy w grupie  
• zdolność pracy pod presją czasu 
• komunikatywność 
• dyspozycyjność 
• odporność na stres 
• samodzielność 
• sumienność 
• punktualność 
• dokładność 
• precyzja manualna 
• zdolność analitycznego myślenia 
• cierpliwość 

Zainteresowania:  

• prasa medyczna 
• ciekawostki naukowe 
• koszykówka 
• kino klasyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór pobrano ze strony: https://www.aplikuj.pl/cv/wzory-cv/wzor-cv-dla-lekarza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
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