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Załącznik nr 1b do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do Projektu – LIDER 

„UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego 

 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE/TCE: 

1. Imię i nazwisko ....................................................…………………………………………………..……………………………........... 

 

2. Numer pracowniczy ............................................................................................................................................ 
 
3. Wydział / Jednostka organizacyjna …...........................................................……………………………………………........ 

 
4. Przynależność do grupy: 
 
□ pracowników dydaktycznych     □ pracowników badawczo-dydaktycznych 
□ osób prowadzących zajęcia ze studentami w oparciu o umowy cywilno-prawne 
 
5. Forma zatrudnienia (odnosząca się do prowadzenia zajęć dydaktycznych): 
 
□ umowa o pracę   □ mianowanie   □ umowa cywilno-prawna
 
6. Wiek powyżej 25 lat:  
 
□ Tak  □ Nie 
 
7. Posiadam staż w pracy dydaktycznej mieszczący się w zakresie: 
 
□ do 5 lat □ 6 – 10 lat □ 11 – 20 lat □ 21 – 40 lat □ powyżej 40 lat
 
8. Posiadam stopień naukowy min. dr lub tytuł mgr 
 
□ Tak  □ Nie 
 
9. Jestem aktywny/a zawodowo, posiadam motywację do pracy i podniesienia kompetencji w zakresie 
dostępności i projektowania uniwersalnego 
 
□ Tak  □ Nie 
 
II. DANE KONTAKTOWE: 
 
10. nr telefonu ........................................ 11. e-mail .........................................................
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane odpowiadają stanowi faktycznemu. 
 

................................................................    ......................................................................... 

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/TKI
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III. OCENA MERYTORYCZNA KANDYDATA/TKI NA LIDERA 
 

Lp. 
Kategoria osiągnięć 

i sposób punktowania 
Oświadczenie pracownika* 

Liczba 
punktów** 

1. 
Udział w szkoleniach z zakresu 
dostępności (max 1 pkt):  
TAK –1 pkt; NIE –0 pkt 

TAK (tytuły 
szkoleń) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIE  

2. 
Doświadczenie w obszarze 
projektowania uniwersalnego: 
1 pkt za osiągnięcie (max 5 pkt) 

Osiągnięcie 1  

 

Osiągnięcie 2  

Osiągnięcie 3  

Osiągnięcie 4  

Osiągnięcie 5  

3. 

Potwierdzona certyfikatem lub 
zaświadczeniem od lektora 
znajomość języka angielskiego 
na poziomie B2: 
TAK –1 pkt; NIE –0 pkt 

TAK (załączam 
dokument) 

 

 
NIE  

MAKSYMALNIE PUNKTÓW – 7 PRZYZNANO PUNKTÓW  

 
IV. ZOBOWIĄZANIE PRACOWNIKA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ 
 
Celem zachowania długotrwałych i realnych efektów uzyskanych w trakcie realizacji Projektu zobowiązuję się 
do praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji podczas prowadzonych ze studentami danego kierunku 
zajęć, poprzez wprowadzenie elementów projektowania uniwersalnego w wytwarzanych materiałach dla 
studentów. Jako potwierdzenie przedstawię odpowiednią dokumentację (sylabus). 
 
 

................................................................    ......................................................................... 

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/TKI 
 
*należy podać: 
- w pkt 1. tytuły szkoleń z zakresu dostępności 
- w pkt 2. tytuły osiągnięć w zakresie projektowania uniwersalnego (np. tytuły szkoleń z PU, tytuły modułów prowadzonych 
z uwzględnieniem PU) 
**wypełnia Komisja Rekrutacyjna 
Rekrutujący zastrzega sobie prawo do wezwania do okazania dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach oraz 
potwierdzających doświadczenie kandydata.   
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V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PROJEKTU: 
 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan 
skontaktować z administratorem w następujący sposób:  

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl 

 
2. Inspektor ochrony danych 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych,  
w następujący sposób:  

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl 

 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

− Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie dla celów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego do projektu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do 
projektu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

 
4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do projektu będą umieszczane na listach rezerwowych, 

celem ewentualnego przeniesienia na listę zakwalifikowanych, pod warunkiem zwolnienia miejsca przez 

osobę wytypowaną w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, będą one przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana 

zgody, chyba, że przepis prawa zezwala na ich dalsze przechowywanie. 

 
5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacyjnej do projektu; 

2) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

mailto:administrator.danych@us.edu.pl
mailto:iod@us.edu.pl
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5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VI. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata do projektu: 

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych (podanych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym dla pracowników kadry 

akademickiej) przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, w celu wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji do przedmiotowego projektu. 

 
 

…………………………………………………… 
PODPIS KANDYDATA/TKI 
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VII. ADNOTACJE KOORDYNATORA PROJEKTU 

Kandydat/ka spełnia wymagania formalne  TAK/NIE 

Ocena merytoryczna kandydata/tki na lidera 
(1 pkt/0 pkt; 0–5 pkt; 1 pkt/0 pkt) 

 

RAZEM PUNKTÓW  

 
DECYZJA KOORDYNATORA:  

KANDYDATA/TKĘ zakwalifikowano/nie zakwalifikowano*** do Projektu 

KANDYDATA/TKĘ umieszczono/nie umieszczono*** na liście rezerwowej 

 

 

 

 
………………………………….…………. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 
 

………………………………….…………………………………… 
CZYTELNY PODPIS KOORDYNATORA PROJEKTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** – niepotrzebne skreślić 

 


