
 

 
 

 Załącznik nr 1 

do Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji kadry dydaktycznej i administracyjnej w projekcie 

pn.: „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” 

wypełnia Biuro Projektu/Punkt Rekrutacji  kod Uczestnika (wpisuje go Uczestnik) 

 
…………………………………………… 

dnia .............................. 
podpis przyjmującego .................................. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

 Proszę wpisać drukowanymi literami lub wybrać właściwe 

NAZWISKO  
IMIĘ (IMIONA)  

PŁEĆ 
� kobieta  
� mężczyzna 

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA 
� tak 
� nie 

TELEFON KONTAKTOWY    -    -         

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
 
 

 
INSTYTUT 

� Architektury 

� Kultury Fizycznej i Zdrowia 

� Neofilologii 

� Studiów Edukacyjnych 

� Studiów Społecznych 

�Techniki 

STANOWISKO 

� profesor zwyczajny 

� profesor nadzwyczajny 

� docent 

� starszy wykładowca 

� wykładowca 

� asystent 

� lektor 

� instruktor 

TYTUŁ NAUKOWY/STOPIEN 

NAUKOWY/TUTUŁ ZAWODOWY 

� prof.dr hab. / prof. dr hab.n.med./     

  prof.dr hab.inż. 

� dr hab. / dr hab. n.med. / dr hab. inż. 

� dr / dr.n.med. / dr. inż. 

� mgr / mgr inż. / lek.ned. 

 

 

  
Proszę zaznaczyć interesujące Panią/Pana kursy/szkolenia/warsztaty: 
 
� Szkolenie z zakresu wykorzystania techniki design-thinking i uczenia poprzez doświadczenie dla nauczycieli 
akademickich wszystkich kierunków prowadzonych w PWSZ. 
 
� Warsztat podnoszący umiejętność wykorzystywania programów i narzędzi do opracowania treści 
dydaktycznych w formie elektronicznej. Szkolenie PREZI stopień podstawowy i PREZI szkolenie 
zaawansowane” dla nauczycieli akademickich wszystkich kierunków prowadzonych w PWSZ. 
 
� Szkolenie w zakresie wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacji 
w procesie dydaktycznym Digital Illustration – Techniki Digital Painting oraz Vector Art” dla nauczycieli kierunku 
edukacja artystyczna. 
 
� Szkolenie z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie 
dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer) dla nauczycieli kierunku architektura. 
 
� Szkolenie w zakresie wykorzystania pakietu wspomagającego informatycznie zarządzanie informacją 
w procesie dydaktycznym  AutoCAD. Certyfikowane szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim 
kierunku architektura PWSZ w Raciborzu. 
 
� Szkolenie w zakresie wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją 
w procesie dydaktycznym Statistica w pracy ze studentami dla nauczycieli akademickich wszystkich kierunków 
prowadzonych w PWSZ. 
 



 

 
 

� Szkolenie z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie 
dydaktycznym LabVIEW dla nauczycieli kierunku automatyka i robotyka. 
 
� Szkolenie z wykorzystania środowiska programistycznego wspomagającego informatyczne zarządzanie 
informacją w procesie dydaktycznym MATLAB dla nauczycieli kierunku automatyka i robotyka. 
 
� Szkolenie specjalistyczne dla instruktorów umiejętności komputerowych ECDL dla prowadzących zajęcia 
na kierunku automatyka i robotyka. 
 
� Szkolenie z zarządzania projektami PRINCE2 poziom Foundation&Practitioner. 
 
� Kurs specjalistyczny  – resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla nauczycieli kierunku pielęgniarstwo. 
 
� Kurs specjalistyczny – wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla nauczycieli kierunku pielęgniarstwo. 
 
� Kurs specjalistyczny – wywiad i badanie fizykalne dla nauczycieli kierunku pielęgniarstwo. 
 
� Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla nauczycieli kierunku 
pielęgniarstwo. 
 
� Program MBA Executive Master of Business Administration skierowany jest do władz uczelni. 
 
� Szkolenie – język angielski w projektach. Kurs poziom B2. Szkolenie podnoszące kompetencje i umiejętności 
kadry administracyjnej. 
  
� Szkolenie z języka migowego dla pracowników administracji i nauczycieli akademickich. 
 
 
Oświadczam, że:  

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą i zostałem(am) pouczony(a) 
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

2. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji uczestników w projekcie pn.: „Zintegrowany 
Program PWSZ w Raciborzu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne 
z przyjęciem mnie do Projektu.  

4. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem przyjęcia mnie do Projektu jest spełnienie warunków uczestnictwa 
w Projekcie wymienionych w § 4 Regulaminu. 

5. Oświadczam, że w sytuacji niezakwalifikowania mnie do Projektu nie będę zgłaszał/a żadnych roszczeń do 
Realizatora Projektu. 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. 922 j.t.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji do Projektu „pn.: „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”. 

7. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji do Projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Raciborzu. 

 

Specjalne potrzeby wynikające  
z niepełnosprawności 

(proszę w odpowiednim  
miejscu wpisać jakie) 

Przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowej: 

Alternatywne formy materiałów: 

Zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie: 

Zapewnienie tłumacza języka migowego: 

Specjalne wyżywienie: 

Inne: 

 
 

Racibórz, dnia ................................     ........................................ 
                   (czytelny podpis Pracownika) 

 



 

 
 

  

Wypełnia Pracownik SSO 

FORMA ZATRUDNIENIA 
� umowa o pracę na czas 
nieokreślony 
� umowa o pracę na czas określony 
� umowa cywilnoprawna 

STAŻ PRACY 
� do roku 
� 1 – 5 lat 
� powyżej 5 lat 

POTWIERDZENIE PRACOWNIKA SSO 
 
 
 
 
 

pieczęć i podpis 

 

 

 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej 

dnia …………………… 

Działając na podstawie Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji uczestników w projekcie pn.: 
„Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja 
Rozwój  (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała Panią/Pana …………………………………………… 

do udziału w w/w Projekcie. 

Uwagi (uzasadnienie decyzji Komisji Rekrutacyjnej) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Komisja Rekrutacyjna:      Podpisy: 

Przewodniczący …………………………………………..  ……………………………………… 

Członek   …………………………………………..  ……………………………………… 

Członek   …………………………………………..  ……………………………………… 

Członek   …………………………………………..  ……………………………………… 

Członek   …………………………………………..  ……………………………………… 

 

 

 

staż 

pracy 

forma 

zatrudnienia 
płeć ON 

    

LICZBA UZYSKANYCH PUKNTÓW 


