
Projekt pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych
      w Jeleniej Górze
      ul. Lwówecka 18

                                                        58-506 Jelenia Góra

WNIOSEK O UDZIAŁ W SZKOLENIU
dla pracowników Biura ds. Promocji - pracowników administracyjnych

w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,
Oś  Priorytetowa:  III.  Szkolnictwo  wyższe  dla  gospodarki  i  rozwoju  Działania:
3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych.

.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko - tytuł/stopień naukowy, tytuł zawodowy

.......................................................................................................................................................
Dział

.......................................................................................................................................................
Stanowisko

.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania

.........................................      ..................................................................................................
Telefon e-mail 

Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w szkoleniu w Projekcie*: 

 Szkolenie Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych –  warsztat,  który pozwoli
poznać atuty i  je wykorzystać,  by zawsze perfekcyjnie się prezentować i  na czym polega
świadome  kreowanie  wizerunku.  Szkolenie  otwarte  poświęcone  autoprezentacji  pozwoli
również wytrenować cenną umiejętność dostosowywania się  do audytorium i rozbudzania
jego ciekawości i zainteresowania. 
Liczba miejsc: 1.

         

 



1) Oświadczam, że: 
 Zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  rekrutacji  pracowników  do  udziału

w szkoleniach,  studiach  podyplomowych  oraz  kursach  realizowanych  w ramach  Projektu
pn. „Podwyższenie  jakości  kształcenia  i  zarządzania  w  Uczelni”  współfinansowanego
przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  Oś  Priorytetowa:
III.  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i  rozwoju Działania:  3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych.

 Jestem zatrudnion(a)y w KANS w Jeleniej Górze na stanowisku ………………….,
na umowę o pracę.

2) W tabeli poniżej zamieszczam informacje wymagane w procedurze rekrutacji do udziału
w szkoleniu:

Lp. Opis kryterium Odpowiedź Liczba
przyznanych

punktów
rekrutacyjnych **

opisowa liczba
lat

1. Wykształcenie xxx

2. Staż pracy w KANS xxxxxxxxxxxxx

3. Lata pracy na stanowisku 
kierowniczym w KANS xxxxxxxxxxxxx

4. Zgodność wybranej formy 
kształcenia z planem 
rozwojowym KANS 

xxx

Łączna liczba punktów

3) Przyjmuję  do  wiadomości,  że  złożenie  Wniosku  o  udział  w  szkoleniu  nie  jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do odbycia szkolenia.

4) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.  1000)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez
Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej  Górze  w celu  przeprowadzenia
procesu  rekrutacji,  realizacji,  ewaluacji,  monitoringu  i  sprawozdawczości  Projektu
pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego
przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jelenia Góra, dnia ....………........... ..............................................
                                                                                                            podpis 

 
* wskazać wybrane szkolenia/studia podyplomowe/kursy poprzez zaznaczenie znakiem x 
** wypełnia Komisja Rekrutacyjna

 


