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                                                                FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA  
w projekcie „UProgu Kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  
 

UWAGA!!! Kartę należy wypełnić czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie – wyłącznie drukowanymi literami. 
Wszystkie pola muszą być wypełnione. Wypełnioną kartę wraz z załącznikami (oryginał) prosimy dostarczyć osobiście lub 
pocztą elektroniczną(skan) 

ZGŁASZAM CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „UPROGU KARIERY” 
 

ANKIETA KWALIFIKUJĄCA 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „UPROGU KARIERY” 

 
Celem ankiety jest wstępne określenie poziomu motywacji do udziału w projekcie „UProgu Kariery”. Zgodnie z Regulaminem 
Rekrutacji uzyskane informacje będą stanowić podstawę zakwalifikowania do udziału w projekcie. W związku z powyższym 
prosimy o dokładne przeczytanie każdego pytania ankiety oraz udzielenie odpowiedzi. 

 
1. Jakie motywy skłoniły Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie? 
(proszę zaznaczyć 4 najważniejsze odpowiedzi) 
 
□ chcę zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności 
□ chcę uwierzyć w swoje możliwości i podnieść samoocenę 
□ chcę znaleźć pracę 
□ namówili mnie znajomi, rodzina 
□ mam dużo wolnego czasu 
□ chcę skorzystać ze szkolenia, ponieważ jest ono bezpłatne 
□ jest to dla mnie szansą na zmianę mojej sytuacji zawodowej 
□ jest to okazja do poznania nowych ludzi i nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych 
□ wymaga tego sytuacja na rynku pracy 
□ inne ……………………………………………………………………………………............. 
 
2. Jakimi formami wsparcia jest Pan/Pani zainteresowany/a? 
□ Indywidualne Poradnictwo – spotkania z doradcą zawodowym np. opracowanie CV, list motywacyjny 
□ Indywidualne Poradnictwo  w zakresie zakładania działalności gospodarczej 
□ Warsztaty i szkolenia wspomagające rozwój kompetencji potrzebnych do wejścia na rynek pracy 
□ Indywidualny Plan Działania – cykl spotkań z doradcą zawodowym 
□ Spotkania z ludźmi biznesu 
□ Targi Pracy 
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Lp. Nazwa Odpowiedzi osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w projekcie 

1 Imię (imiona) 
 
 

2 Nazwisko 
 
 

3 

Kierunek i rok studiów 
(wymagana, kserokopia 
legitymacji studenckiej) 
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
□ studia stacjonarne I stopnia  
□ studia stacjonarne II stopnia 

4 adres e- mail   

5 numer telefonu  

6 Osoba niepełnosprawna  
□ tak 
 (wymagana kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) 
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3. Jakie są Pańskie oczekiwania wobec projektu? Jakich rezultatów (np. nabycie kompetencji, wiedzy, motywacji itp.) 
oczekuje Pan/Pani po udziale w projekcie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
4. Proszę określić poziom swojej motywacji do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i podjęcia działań na rzecz swojego 
rozwoju zawodowego.  
Otocz kółkiem odpowiednią liczbę według skali gdzie 1 – oznacza poziom bardzo niski, a 5 - poziom bardzo wysoki 
 

1  2  3  4  5 
 

5. Czy udział w projekcie będzie Panu(i) przydatny w znalezieniu pracy? 
 
□ bardzo przydatny 
□ przydatny 
□ tylko w niewielkim stopniu przydatny 
□ trudno powiedzieć 
□ bezużyteczny 
 
Oświadczam, że:  
a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie „UProgu Kariery”  

b) zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” realizowanych w ramach projektu  „UProgu 
Kariery” i spełniam kryteria kwalifikowalności określone dla projektu,  

c) zostałem/am poinformowany/a, że projekt „UProgu Kariery” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  

d) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy,  

e) na etapie składania karty zgłoszeniowej do powyższego projektu zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy 
podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub 
etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej),  
 
Wyrażam zgodę na:  
Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w projekcie „UProgu Kariery” 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (deklaracja zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO). Dane te będą 
wykorzystane wyłącznie do celów projektowych  i nikomu nie będą udostępniane.  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny informuje, iż: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 
b) W Uniwersytecie Pedagogicznym został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Podchorążych 2 pok. 223, 
adres e-mail: iod@up.krakow.pl, tel.: (12) 662 62 06. 
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z rekrutacją do projektu „UProgu Kariery” na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, do czasu jej cofnięcia. 
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu i/lub w celach archiwalnych zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa. 
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
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f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w 
projekcie „UProgu Kariery” na podstawie art. 13b ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. 
U. 2012 poz. 572). 
g) Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 
przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
h) Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych można przesłać e-mailem na adres: abk@up.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Akademickie Biuro Karier, ul. 
Podchorążych 2, 30-084 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Biurze. 

i) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
j) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
□ Wyrażam zgodę na przesłanie elektronicznej informacji na temat planowanych szkoleń/warsztatów i spotkań. 
 

 Skąd się Pani /Pan dowiedziała/ał o Projekcie UProgu Kariery?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

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

      (data i miejsce)                                                                                                                       (czytelny podpis) 

   

Wypełnia Akademickie Biuro Karier: 

 

 

             DATA:                                     PODPIS: 

Ocena motywacji: 

 

 

Kwalifikacja do projektu: 

 

TAK              NIE 


