UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, 01-938 Warszawa, 22 569 68 24
WWW.WNHIS.UKSW.EDU.PL/UDANYSTART; UDANYSTART@UKSW.EDU.PL

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE WZMACNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
UDANY START
DLA STUDENTÓW OCHRONY DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA ORAZ HISTORII SZTUKI
§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w
zadaniach szkoleniowych przewidzianych w ramach projektu „UDANY START. Wsparcie kariery
zawodowej studentów UKSW przez przygotowanie do pracy w instytucjach kultury”, który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym (zwanym dalej Projektem).
2. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę POWR.03.01.00-00-K425/16-00 zawartą pomiędzy
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanym dalej UKSW) a
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej NCBiR).
3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studiujących na UKSW przez
praktyczne przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach samorządowych i pozarządowych
związanych z dokumentacją, promocją i edukacją w obszarze dziedzictwa kulturowego, a także
firmach i przedsiębiorstwach związanych m.in. z animacją kultury, rynkiem turystycznym itp.
4. Informacje
o
Projekcie
umieszczane
są
na
stronie
internetowej
www.wnhis.uksw.edu.pl/udanystart
§2
1. Projekt obejmuje kursy zawodowe organizowane dla studentów Ochrony Dóbr Kultury i
Środowiska oraz Historii Sztuki będących w momencie rekrutacji do projektu po 1 roku studiów
I stopnia lub na 1 roku na studiach II stopnia (stacjonarnych bądź niestacjonarnych) UKSW.
2. Projekt składa się z kursów certyfikowanych, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, wykładów i
praktyk terenowych (zwanych dalej Szkoleniami).
3. Projekt realizowany jest na terenie UKSW, w ośrodkach szkoleniowych partnerów na terenie
Warszawy (wyłonionych w formie przetargów) oraz podczas praktyk terenowych województwie
świętokrzyskim.
4. Beneficjentki i beneficjenci projektu (zwani dalej Beneficjentami) wyłaniani są na drodze
postępowania rekrutacyjnego, którego zasady określa Regulamin Rekrutacji stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu.
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5. Beneficjenci zobowiązani są przed rozpoczęciem uczestnictwa w Projekcie do podpisania umowy
zawartej pomiędzy UKSW a Beneficjentem projektu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr
2 do Regulaminu oraz w terminie wynikającym z harmonogramu Projektu.
§3
1. Projektem objętych zostanie łącznie 60 osób.
2. W ramach projektu przewidziane są 3 edycje 10 IV 2017-13 IV 2018; 6 IV 2018-12 IV 2019;
15 IV 2019-9 IV 2020. W każdej edycji przewidziany jest udział 20 Beneficjentów.
3. W celu zgłoszenia do Projektu należy w wyznaczonym terminie złożyć do Biura Projektu aplikację
(załącznik nr 3 do Regulaminu) do udziału w Projekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi
poszczególne działania Beneficjentów.
4. O zakwalifikowaniu do odbycia stażu decydować będą kryteria określone w regulaminie
rekrutacji (załącznik nr 1 do Regulaminu).
5. Beneficjent projektu na czas jego trwania winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Niniejsze ubezpieczenie Beneficjent organizuje we własnym zakresie i nie jest ono
pokrywane ze środków Projektu.
§4
1. Nad organizacją, przebiegiem i realizacją Projektu zgodnie z przepisami prawa, umową z NCBiR,
niniejszym regulaminem i harmonogramem ze strony UKSW czuwa koordynator zadania
powołany przez Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
2. Kierownika projektu w działaniach organizacyjnych wspiera pracownik administracyjny projektu.
3. Beneficjenci zobowiązani są do odbycia wszystkich przewidzianych harmonogramem szkoleń.
4. Beneficjenci zobowiązani są do wypełnienia ankiety określający poziom kompetencji
zawodowych i miękkich oraz innych ankiet przygotowanych lub przekazanych przez UKSW lub
NCBiR i służących monitorowaniu i określeniu kompetencji zawodowych, także po zakończeniu
uczestnictwa w Projekcie.
5. Beneficjenci zobowiązani są poinformować o podjęciu pracy lub studiów II stopnia w ciągu 6
miesięcy od zakończenia kształcenia. W przypadku nie podjęcia studiów lub zatrudnienia
zobowiązany jest poinformować o tym po upływie 6 miesięcy ale przed końcem 7 miesiąca.
6. Beneficjenci zobowiązani są do udzielenia UKSW oraz upoważnionym instytucjom krajowym i
instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy rzetelnych informacji i
wyjaśnień, odpowiedzi ankietowych i udostępniania dokumentów związanych z realizacją
Projektu.
7. Beneficjenci wraz z umową zobowiązani są do złożenia kwestionariusza (załącznik nr 6 do
Regulaminu) oraz ankiety (załącznik nr 7 do Regulaminu)
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8. Zakończenie uczestnictwa w Projekcie upływa wraz z ostatnim dniem edycji, której uczestnikiem
był beneficjent pod warunkiem wypełnienia wszystkich warunków związanych z poszczególnymi
szkoleniami projektu oraz przedłożeniem Karty Szkoleń (załącznik nr 4 do Regulaminu).
9. Uczelnia zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontroli realizacji szkoleń oraz
monitorowania postępów Beneficjentów.
10. Kwestie sporne i uwagi merytoryczne należy kierować do koordynatora projektu.
11. W kwestiach administracyjnych należy zwracać się do osoby odpowiedzialne za administrację
Projektu.
12. Od decyzji koordynatora Projektu przysługuje Beneficjentom prawo do odwołania się do
Dziekana WNHiS w terminie 7 dni.
§6
1. Ramowy program projektu obejmuje następujące zadania:
a. kurs certyfikowany pilota-operatora bezzałogowego statku powietrznego (tzw. drony) - VLOS
(Visual Line of Sight),
b. szkolenie z zakresu zarządzania i działań promocyjnych dziedzictwa kulturowego oraz
promocji regionu,
c. szkolenie z zakresu dokumentacji i inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego część 1
(stacjonarnie), część 2 (warsztaty terenowe 5 dni x 8 godz.),
d. kurs certyfikowany obsługi oprogramowania systemu informacji przestrzennej,
e. szkolenie z zakresu działań edukacyjnych w obszarze materialnego dziedzictwa kulturowego,
f. szkolenie Autocad - stopień 1 i 2,
g. szkolenie z zakresu prowadzenia projektów wydawniczych.
2. Opis poszczególnych zadań umieszczony jest na stronie internetowej projektu.
3. Program Projektu realizowany jest zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie projektu.
4. Harmonogram projektu może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą
umieszczane na stronie Projektu bez zbędnej zwłoki.
5. W przypadku gdy zmiana terminu będzie krótsza niż 14 dni od przewidywanej daty rozpoczęcia
szkolenia (jak również jego etapu) lub nowej daty jego rozpoczęcia Beneficjenci będą
informowani drogą mailową bez zbędnej zwłoki..

§7
1. Beneficjenci pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem składając aplikację do
projektu i akceptując treść umowy
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Załącznik nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI

§1
1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminem projektu „UDANY START. Wsparcie
kariery zawodowej studentów UKSW przez przygotowanie do pracy w instytucjach kultury”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym (zwanym dalej Projektem).
2. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę POWR.03.01.00-00-K425/16-00 zawartą pomiędzy
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanym dalej UKSW) a
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej NCBiR).
3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studiujących na UKSW przez
praktyczne przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach samorządowych i pozarządowych
związanych z dokumentacją, promocją i edukacją w obszarze dziedzictwa kulturowego, a także
firmach i przedsiębiorstwach związanych m.in. z animacją kultury, rynkiem turystycznym itp.
§2
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w Projekcie
2. Do Projektu mogą aplikować studenci Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska oraz Historii Sztuki
będący w momencie rekrutacji do projektu po 1 roku studiów I stopnia lub na 1 roku na studiach
II stopnia (stacjonarnych bądź niestacjonarnych) UKSW.
3. Projekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w tym z niepełnosprawnością ruchową i
słuchową. W projekcie, ze względu na specyfikę pracy zawodowej związanej z wizualnym
charakterem obiektów nie mogą brać udziału osoby niewidzące
4. W ramach jednego cyklu przyjętych będzie 20 os. (łącznie w trzech cyklach 60 os.)
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§3
1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna składająca się z
koordynatora i pracownika UKSW.
2. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 21.02.2017 r. do 23.03.2017 r II
edycja od 10.02.2018 do 15.03.2018 oraz od 10.02.2019 do 15.03.2019
3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci materiałów
zamieszczanych w Internecie na stronie WNHiS, stronie IHS oraz w mediach społecznościowych,
na tablicy ogłoszeń w budynku nr 23 przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie, a także poprzez
informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami
projektu.
4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i
mężczyzn, studentek i studentów UKSW, którzy kwalifikują się do objęcia wsparciem.
5. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:
a) powołanie przez Dziekana WNHiS komisji rekrutacyjnej.
b) poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach udziału
w tym zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu nie
później niż na 20 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji
c) składanie do biura projektu aplikacji przez rekrutowanych na formularzu. Termin składania
zgłoszeń upływa 23 marca podczas pierwszej edycji oraz 15 marca w trakcie II i III edycji
d) wybór przez komisje rekrutacyjną osób, które w największym stopniu spełniają kryteria
rekrutacji do projektu
e) przygotowana zostanie lista rezerwowa kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w
projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z podstawowej listy uczestników
f) w przeciągu 5 dni od ogłoszenia wyników rekrutujący mogą odwołać się od wyników naboru.
Jeżeli ostatni dzień naboru przypada na dzień wolny od pracy termin naboru wydłuża się do
pierwszego dnia roboczego
g) komisja rekrutacyjna rozpatrzy odwołania w przeciągu 3 dni od daty zakończenia naboru i
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§4
1. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i złożyć
formularz rekrutacji stanowiący załącznik numer 3 do Regulaminu Projektu wraz ze stosowanymi
załącznikami
2. Formularz rekrutacji będzie weryfikowany pod względem formalnym. Zawierające błędy
formalne aplikacje będą zwracane w celu ich skorygowania (w przeciągu 5 dni). Rozpatrywane
będą jedynie aplikacje nie zawierające błędów formalnych lub ze skorygowanymi, w
przewidzianym czasie, błędami.
3. Formularz rekrutacji dostępny jest na stronie rekrutacji wnhis.uksw.edu.pl/udanystart

§5
1. Na etapie rekrutacji przyjmuje się możliwość uzyskania punktów za:
a) wysoką średnią ocen z 1 roku na 1 stopniu i średnią ocen z 1 stopnia na 2 stopniu (średnia 4.95.0 - 25 punktów, 4.5-4.9 - 20 punktów, 4.3-4.5 - 10 punktów, poniżej 4.3 - 5 punktów),
b. działalność naukową i społeczną nie wynikającą bezpośrednio z programu studiów (łącznie nie
więcej niż 25 punktów, za prowadzenie jednego projektu do 10 pkt, za uczestnictwo w jednym
projekcie do 5 pkt),
b) złożenie wniosku nie zawierającego błędów formalnych 5 pkt,
c) deklaracja gotowości podjęcia pracy poza głównymi ośrodkami 10 pkt.
2. W przypadku kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność zgłoszeń.
§6
1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która
a) została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie przez komisję rekrutacyjną
b) przed rozpoczęciem szkolenia podpisała umowę uczestnictwa w projekcie. Odmowa jej
podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem
umowy
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6. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy
rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji
pozostałych działań.
§7
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu
2. Dokumenty, o których mowa w Regulaminie rekrutacji stanowią załączniki do Regulaminu
projektu
3. Wszystkie dokumenty projektu zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu
www.wnhis.uksw.edu.pl/udanystart
7. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo udanystart@uksw.edu.pl
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Załącznik nr 2

UMOWA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
Zawarta w Warszawie w dniu ………………………. pomiędzy:
I. Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie…..
reprezentowanym przez …………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
zwanym dalej „Uczelnią”,
II. Panią/Panem
Zamieszkałą/ym
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………
legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria nr) ……………….……………
posiadającym nr PESEL ………………………,
zwaną/zwanym dalej „Beneficjentem”,

§1
1. Niniejsza Umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy Stronami Umowy oraz określa ich
prawa i obowiązki w zakresie uczestnictwa w programie „UDANY START. Wsparcie kariery
zawodowej studentów UKSW przez przygotowanie do pracy w instytucjach kultury”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

§2
1. Uczelnia organizuje zajęcia projektowe zgodnie z § 6 Regulaminu projektu UDANY START
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2. Osobą odpowiedzialną ze strony uczelni za przeprowadzenie projektu jest dr Bartłomiej
Gutowski
3. Uczelnia zobowiązuje się do sprawowania nadzoru organizacyjnego nad projektem przez
koordynatora projektu dbającego o prawidłową organizacją, przebiegiem i realizacją projektu.
§3
1. W trakcie trwania projektu Beneficjent zobowiązany jest:
a. zrealizować kursy, szkolenia, wykłady, praktyki i warsztaty w wyznaczonych terminach
wynikających z harmonogramu
b. prowadzić Kartę Szkoleń potwierdzoną uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach
c. godnie reprezentować Uczelnię,
d. przestrzegać postanowień regulaminu projektu
e. do udzielenia Uczelni oraz upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej
monitorującym realizację niniejszej umowy rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępniania
dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Rezygnację z udziału w projekcie możliwa jest jedynie przed rozpoczęciem szkoleń
3. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie, a w przypadku braku takiego ubezpieczenia nie będzie
dochodził odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu od uczelni
4. Beneficjent projektu otrzymuje po jego zakończeniu potwierdzenie uczestnictwa (załącznik nr 5
do niniejszego regulaminu)
5. Beneficjent otrzymuje kartę szkoleń, którą zobowiązany jest wraz z potwierdzeniami odbycia
poszczególnych kursów przekazać do ostatniego dnia edycji projektu, której jest uczestnikiem
§4
6. Po zakończeniu udziału w Projekcie Beneficjent zobowiązany jest:
a. do udzielenia UKSW oraz upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej
monitorującym realizację niniejszej umowy rzetelnych informacji i wyjaśnień, odpowiedzi
ankietowych i udostępniania dokumentów związanych z realizacją Projektu.
b. poinformować o podjęciu pracy lub studiów II stopnia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia
kształcenia. W przypadku nie podjęcia studiów lub zatrudnienia zobowiązany jest poinformować
o tym po upływie 6 miesięcy ale przed końcem 7 miesiąca.
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§5
1. Uczelnia nie ponosi kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania studenta a także przejazdu do
miejsca odbywania szkoleń z wyjątkiem praktyk terenowych
2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania ze strony Uczestnika w okresie
trwania Umowy.
3. W przypadku rezygnacji beneficjenta ze szkolenia w trakcie jego trwania lub nie uczestniczenia
przez beneficjenta w szkoleniach w stopniu uniemożliwiającym ukończenie szkolenia
zobowiązuje się on do zwrotów kosztów uczestnictwa w programie.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby
Uczelni.
§7
1. Ochrony danych osobowych Beneficjenta będzie zgodna z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Beneficjent wyraża
zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych podmiotom zewnętrznym na potrzeby
organizacji kursów w ramach projektu.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

UCZELNIA

UCZESTNIK

(pieczątka i podpis )

(podpis)
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Załącznik nr 3
APLIKACJA DO PROJEKTU

……………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko studentki/studenta

……………………………………………………………………………
Kierunek studiów

……………………………………………………………………………
Numer albumu

PESEL ………………………………………………………………….

e‐mail: ………………………………………………………………..
telefon: ………………………………………………………….

WNIOSEK UCZESTNICTWA W STAŻU ZAWODOWYM
Ja, niżej podpisana/y ….................................................................................................................
(czytelnie imię i nazwisko)
zgłaszam chęć udziału w projekcie „UDANY START. Wsparcie kariery zawodowej studentów UKSW przez
przygotowanie do pracy w instytucjach kultury”, który jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie. Projekt realizowany jest w oparciu o
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umowę POWR.03.01.00-00-K425/16-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się:
a. z regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia
b. zapoznałam się / zapoznałem się z harmonogramem projektu, treścią umowy z uczestnikami
projektu, regulaminem praktyk terenowych, programem szkolenia
Oświadczam również, że spełniam wymogi formalne pozwalające na uczestnictwo w projekcie.
W przypadku rezygnacji ze stażu zobowiązuję się poinformować o tym minimum na 5 dni przed
rozpoczęciem pierwszego szkolenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby
rekrutacji do projektu.
Informacje dodatkowe
Średnia ocen z 1 roku na I stopniu (studenci I stopnia) lub średnią ocen z 1 stopnia (studenci 2 stopnia)
__________________________________
W przypadku ukończenia I stopnia studiów poza UKSW dokumenty poświadczające uzyskaną średnią

Informacja o podejmowanej aktywności naukowej i społecznej nie wynikającej z programu studiów.
Opis podejmowanych aktywności:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
Dokumenty dołączone do wniosku potwierdzające podejmowane działania:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Do wniosku można (nie jest to jednak wymagane) dołączenie deklaracji gotowości do podjęcia pracy w
ośrodkach lokalnych

Warszawa , dn

podpis osoby aplikującej

wniosek wpłynął dnia _________________
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Potwierdzenie złożenia wniosku przez _________________________ w projekcie „UDANY START.
Wsparcie kariery zawodowej studentów UKSW przez przygotowanie do pracy w instytucjach kultury”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę POWR.03.01.00-00-K425/1600 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju.
Wniosek wpłynął dnia____________

Podpis i pieczątka _________________
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Załącznik nr 4
KARTA SZKOLEŃ - WZÓR
Imię i nazwisko
________________________________________________________________________________
Numer albumu
________________________________
Nazwa szkolenia

Prowadzący

Rodzaj szkolenia

Termin

Liczba go Podpis pr
dzin
owadząc
ego

Data złożenia karty szkolenia _______________
Podpis uczestnika szkolenia__________________
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Załącznik nr 5
POTWIERDZENIE
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego potwierdza, że Pani/Pan______________________
brała / brał udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „UDANY START. Wsparcie kariery zawodowej
studentów UKSW przez przygotowanie do pracy w instytucjach kultury”

W ramach programu odbyły się następujące szkolenia:
a. kurs certyfikowany pilota-operatora bezzałogowego statku powietrznego (tzw. drony) - VLOS
(visual line of sight)
b. szkolenie z zakresu zarządzania i działań promocyjnych dziedzictwa kulturowego oraz promo
cji regionu
c. szkolenie z zakresu dokumentacji i inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kulturowego część 1
(stacjonarnie), część 2 (warsztaty terenowe)
d. kurs certyfikowany obsługi oprogramowania systemu informacji przestrzennej
e. szkolenie z zakresu działań edukacyjnych w obszarze materialnego dziedzictwa kulturowego
f. szkolenie autocad - stopień 1 i 2
g. szkolenie z zakresu prowadzenia projektów wydawniczych

Termin uczestnictwa w projekcie
Liczba godzin
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Załącznik nr 6

KWESTINARIUSZ DO UMOWY (wzór)
Imię
___________________________________________________________________________________

Nazwisko
___________________________________________________________________________________

PESEL
___________________________________________________________________________________

Obywatelstwo jeżeli inne niż polskie
___________________________________________________________________________________

Wiek w chwili przystąpienia do projektu
___________________________________________________________________________________

Wykształcenie
___________________________________________________________________________________

Dane kontaktowe:
Województwo
___________________________________________________________________________________
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Powiat
___________________________________________________________________________________

Gmina
___________________________________________________________________________________

Miejscowość
___________________________________________________________________________________

Ulica
___________________________________________________________________________________

Nr budynku
___________________________________________________________________________________

Nr lokalu
___________________________________________________________________________________

Kod pocztowy
___________________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy
___________________________________________________________________________________

Projekt UDANY START
Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury

POWR.03.01.00-00-K425/16

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, 01-938 Warszawa, 22 569 68 24
WWW.WNHIS.UKSW.EDU.PL/UDANYSTART; UDANYSTART@UKSW.EDU.PL

Adres e-mail
___________________________________________________________________________________

W przypadku osób pracujących zawodowo:
Wykonywany zawód:
___________________________________________________________________________________

Zatrudniony w:

___________________________________________________________________________________
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Załącznik nr 7

ANKIETA UCZESTNIKA (wzór)
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Tak / nie / odmowa informacji

Osoba z niepełnosprawnościami
Tak / nie / odmowa informacji

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
Tak / nie /
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
Tak / nie /

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Tak / nie /

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
Tak / nie / odmowa informacji
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