
 

 

załącznik nr 1 do Regulaminu 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„PODNOSZENIE KOMPETENCJI W KIERUNKU UNIWERSALNOŚCI” 

 

DANE 
PODSTAWOWE 

KANDYDATA 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Telefon kontaktowy  

Adres poczty e-mail (służbowa)  

Jednostka organizacyjna  

 
Proszę postawić znak X przy właściwym szkoleniu. Nauczyciel akademicki może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. 

 
Szkolenie "Innowacyjne metody kształcenia - kluczowe aspekty projektowania 
uniwersalnego"  

 
Szkolenie "Lean Management - idea ciągłego doskonalenia w projektowaniu 
uniwersalnym" 

 
Szkolenie "Praca z trudnym studentem, negocjacje, wywieranie wpływu, stawianie 
granic, asertywność  

 Szkolenie "Sztuka efektywnej komunikacji - nauczyciel akademicki - student" 

 
Szkolenie "Techniki kreatywności jako kluczowe aspekty w projektowaniu 
uniwersalnym" 

 
Szkolenie "Umiejętności przekazywania wiedzy, kreowanie nowych idei wraz z 
elementami projektowania uniwersalnego" 

 
Szkolenie "Zarządzanie konfliktem. Komunikacja w zarządzaniu sytuacją trudną w 
kontaktach ze studentami" 

 
Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Dyrektywa maszynowa.  

 

Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Programowanie sterowników PLC Siemens poziom 
podstawowy.  

 

Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Programowanie sterowników PLC firmy Siemens poziom 
zaawansowany.  

 
Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Konfiguracja paneli operatorskich firmy SIEMENS  

 
Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Symulacje wybranych procesów w programie FACTORY IO. 

 
Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Bezpieczeństwo w budowie i eksploatacji maszyn. 



 

 

 
Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w programowaniu sterowników PLC 
i paneli wizualizacyjnych. Modelowanie 3D w projektowaniu  uniwersalnym.  

 
Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego w projektowaniu inteligentnych 
budynków (automatyka budynkowa).  

 
Szkolenie "Projektowanie uniwersalne w obszarze służba zdrowia" dla kadry kierunku 
Pielęgniarstwo. Szkolenie z wykorzystaniem metod symulacji.  

 

Szkolenie "Projektowanie uniwersalne w obszarze służby zdrowia" dla kadry kierunku 
Pielęgniarstwo. Warsztaty w warunkach naturalnych ośrodka rehabilitacji dzieci  
i młodzieży. 

 
Specjalistyczne szkolenia warsztatowe dla kadry kierunku architektura „Projektowanie 
uniwersalne w pracy architekta”.  

 Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierunku Architektura. LAB 60+. 

 Plenerowe formy aktywności fizycznej w szkoleniu uniwersalnym. 

 
Indoorowe zespołowe i indywidualne formy aktywności fizycznej osób z 
niepełnosprawnościami. 

 
 

1. Ja, niżej podpisana/podpisany deklaruję przystąpienie do projektu pn.: „Podnoszenie 
kompetencji w kierunku uniwersalności” w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu 
współfinansowanym przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i spełniam kryteria 
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie oraz zostałem/am pouczony/a  
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

3. Zapoznałem/am się ze szczegółowymi warunkami realizacji Projektu: 

− celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej ANS 
w Raciborzu w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego poprzez objęcie ich 
profesjonalnymi szkoleniami;  

− okres realizacji projektu: od: 2022-01-03 do: 2023-10-27 

 

4. Deklaruję, że nabyte kompetencje będą wykorzystane prze okres minimum 1 semestru 
zrealizowanego lub rozpoczętego w trakcie realizacji Projektu w okresie do dnia 27.10.2023 r. 
oraz że jestem zobowiązany/a do właściwego udokumentowania przeprowadzenia zajęć ze 
studentami, o których mowa w Regulaminie i przekazania dokumentu Kierownikowi Projektu; 

−  TAK    NIE 

 
5. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie zobowiązuję się do wypełniania 

dokumentów związanych z projektem, w tym umowy szkoleniowej . 



 

 

 
 

6. Deklaruję udział w obowiązkowych wizytach studyjnych do wiodących ośrodków akademickich 
wdrażających problematykę projektowania uniwersalnego w dydaktyce. 

 TAK    NIE 

 

7. Deklaruję przeprowadzenie pilotażowych zajęć ze studentami weryfikujących nabytą wiedzę z 
zakresu projektowania uniwersalnego (wypełniają n-le z kier. architektura oraz pielęgniarstwo). 

 TAK    NIE 

 

8. Oświadczam, że jestem/nie jestem osobą z niepełnosprawnością (właściwe podkreślić) 
 

9. Brałam/brałem udział w projektach podnoszących kompetencje w ANS  

 TAK w ilu …………..   NIE 

 

10. Oświadczam, iż jestem zatrudniony/a w ANS w Raciborzu w oparciu o umowę 
………………………………………………….na czas: 

 nieokreślony      

 określony do dnia ………………………………….(dzień, miesiąc, rok) 

 

11. Oświadczam, że ANS w Raciborzu jest moim głównym / dodatkowym miejscem pracy (właściwe 
podkreślić). 

 

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 
Zgłoszeniowym do projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w zakresie niezbędnym  do realizacji projektu „Podnoszenie 
kompetencji w kierunku uniwersalności”. 

 
data i podpis Kandydatki/Kandydata 

 

Wyrażam zgodę na udział Pracownika w szkoleniach. 

 

                                                                                                                                        data i podpis Przełożonego 


