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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

PRACOWNICY 

I. Dane osobowe kandydata 

Nazwisko 
 

 

Imię/Imiona   

PESEL   Płeć 
 KOBIETA 

 MĘŻCZYZNA 

Miejsce zamieszkania/Dane kontaktowe  

należy podać adres zamieszkania, który umożliwi dotarcie do  uczestnika projektu w przypadku kiedy zostanie 

on wylosowany do udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

Ulica 
 

 
Nr domu  

Nr 

lokalu 
 

Miejscowość  

Kod pocztowy       Poczta 
 

 

Powiat 
 

 
Województwo  

Telefon 

kontaktowy  
 Adres e-mail   
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II. Wybór formy wsparcia ( należy zaznaczyć X przy wybranej formie wsparcia; można 

zaznaczyć więcej niż jedną formę wsparcia, w której chce uczestniczyć kandydat) 

 

Moduł wsparcia  

(dla pracowników Akademickiego Biura Karier) 

Szkolenie „Metoda Hiszpańska. Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających 

zdobycie zatrudnienia" 
 

Szkolenie „Konstruowanie nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych CV,LM, 

Europass CV” 
 

Szkolenie „Prowadzenie rozmowy doradczej”  

Szkolenie „Praktyk THE 4-W Strategy”  

Szkolenie „Coaching kariery - narzędzie wspomagające pracę doradcy 

zawodowego” 
 

Moduł zarządzania 

(dla kadry dydaktycznej) 

Szkolenie „Budowanie zespołu projektowego."  

Szkolenie „Metody aktywizujące w pracy z grupą"  

Szkolenie „Jak mówić aby Cię słuchali? warsztat skutecznej komunikacji ze 

studentami” 
 

Szkolenie „Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole”  

Szkolenie „Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów"  

Szkolenie „Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników”  

Szkolenie „Rozmowa rekrutacyjna w praktyce”  

Studia podyplomowe „Akademia Menedżera"  

Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”  

Kurs „Wizualizacja i Prezentacja Danych z MS Excel i MS PowerPoint"   

Szkolenie „Tworzenie prezentacji przy pomocy PREZI”  

Szkolenie „Analiza danych”  

Szkolenie „Przetwarzanie informacji z naukowych baz danych”  
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Szkolenie „Prowadzenie dydaktyki w jęz. obcym-Academic Writing"  

Szkolenie „Prowadzenie dydaktyki w jęz. obcym-Advanced Translation 

Academy" 
 

Szkolenie „Prowadzenie dydaktyki w jęz. obcym -Advanced Academic English”  

 

III. Dane dodatkowe 

Dodatkowe 

informacje 

 Jestem osobą należącą do: mniejszości narodowej lub etnicznej   

 migrantem, osobą obcego pochodzenia 

 □  Tak         □  Nie     □ Odmawiam odpowiedzi 

 Jestem migrantem 

  □  Tak         □  Nie     □ Odmawiam odpowiedzi 

 Jestem osobą bezdomną lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

                               □  Tak         □  Nie      

 Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

                                □  Tak         □ Nie  

 Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione   

powyżej) 

 □  Tak         □  Nie     □ Odmawiam odpowiedzi 

 

W przypadku kandydata z niepełnosprawnościami można wskazać specjalne potrzeby 

wynikające z tych niepełnosprawności, związane z udziałem w projekcie: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…..………………………………………   ……………………………………………  
        MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  
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Oświadczenia  

1. Oświadczam, że jestem pracownikiem Collegium Masoviense. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie pn. Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program Kształcenia Collegium 

Masoviense i akceptuję jego postanowienia. 

3. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane 

w niniejszym formularzu dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

…..………………………………………   ……………………………………………  
        MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 
 

 

 

Deklaracja udziału w projekcie 
 

1. Dobrowolnie deklaruję w projekcie pn. Kształcimy najlepszych – Zintegrowany Program 

Kształcenia Collegium Masoviense. 

2. Zostałam/em poinformowana/y, iż będę uczestniczył/a w projekcie współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014‐2020. 
 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

1. uczestniczenia we wszystkich działaniach podejmowanych przez Wnioskodawcy 

niezbędnych do osiągnięcia rezultatów Projektu; 

2. wypełnianie i przekazywanie Wnioskodawcy ankiet monitorujących rezultaty Projektu; 

3. wypełnianie i przekazywanie Wnioskodawcy innych dokumentów związanych 

z realizacją Projektu, o które poprosi Wnioskodawca. 

 

 

…..………………………………………   ……………………………………………  
        MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 

 

 


