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Załącznik nr 1B do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – szkolenia i kursy językowe 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA – KURS JĘZYKOWY 
„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” 

 

DANE WSPÓLNE 

Tytuł projektu 
„Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Warszawie” 

Numer projektu POWR.03.05.00-00-Z077/17 

 

INFORMACJE O ZGŁOSZENIU – uzupełnia Uczelnia 

Numer referencyjny  

Data i godzina wpływu formularza  

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie  

 

WYBRANY KURS 

Tytuł wybranego kursu j. angielski specjalistyczny 

Termin kursu Rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021. 

 

DANE UCZESTNIKA 

Imię  

Nazwisko  

Jestem pracownikiem Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej w 
Warszawie zatrudnionym na etat jako… 

        Pracownik administracyjny 

        Pracownik naukowo - dydaktyczny 

Dział / wydział na uczelni  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

 

PREFEROWANE TERMINY ZAJĘĆ1 

Prosimy o zaznaczenie „X” dogodnych 
terminów zajęć.  
Można zaznaczyć więcej niż 1 opcję. 

 
W tygodniu 

 Poniedziałek 

 Wtorek 

 Środa 

 Czwartek 

 Piątek 

W weekendy 
 Sobota 

 Niedziela 

Preferowane godziny zajęć.  Poranne  Popołudniowe 

 

 

 

                                                           
1 Podanie kilku preferowanych przez Państwa terminów umożliwi wybranie najbardziej przystępnego terminu dla 
wszystkich uczestników/czek. 
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SZCZEGÓLNE POTRZEBY I PREFERENCJE 

Jeśli mają Państwo jakieś szczególne potrzeby wynikające np. z niepełnosprawności (m.in. zapewnienie tłumacza 
języka migowego, asystenta os. niepełnosprawnej, bądź przestrzeni dostosowanej do niepełnosprawności 
ruchowych), prosimy o opisanie ich poniżej: 

 

PYTANIA, SUGESTIE, PROPONOWANE ZAGADNIENIA DO OMÓWIENIA PODCZAS KURSU 

 

 

O zakwalifikowaniu się na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń, spełnienie kryteriów formalnych oraz pisemna 

zgoda przełożonego. O zakwalifikowaniu zostaną Państwo powiadomieni mailowo, w terminie zgodnym  

z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – szkolenia i kursy językowe.  

Ankietę należy wypełnić na komputerze, bądź odręcznie czytelnym pismem. Komputerowy wydruk winien być 

opatrzony własnoręcznym podpisem na końcu ankiety. Ankiety można składać on-line na adres 

kapitalludzki@vizja.pl (niezbędne jest przesłanie skanu podpisanej ankiety zgłoszeniowej) bądź w Biurze Projektu 

(na terenie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Okopowa 59, pok. 608) od poniedziałku do piątku  

w godzinach 9:00 – 16:00, lub w wybrane weekendy w godzinach 9:00 – 15:00 w Kolegium Kształcenia 

Podyplomowego (pok. 607).  

Podpisanie ankiety i przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo  
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – szkolenia i kursy językowe, i akceptują Państwo wszystkie jego 
postanowienia i warunki2, a także, że deklarują Państwo udział w min. 60% czasu zajęć na które dokonują Państwo 
zapisu. 

 
 

…………………………………………………..                                      ………………………………………………….. 
            Miejscowość i data                                                                                          Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
 

 

Pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celach związanych z rekrutacją 

do Projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 

Warszawie” znajdą Państwo na stronie internetowej: http://public.vizja.pl/rodo_uczelnia_blizej_biznesu.pdf .  

ZGODA 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną i wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie moich danych osobowych niezbędnych do procesu 

rekrutacji w ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i 

Zarządzania w Warszawie”. 
………………………………………………….. 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

                                                           
2 Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – szkolenia i kursy językowe dostępny jest na stronie 
internetowej www.uczelniablizejbiznesu.vizja.pl w odpowiedniej zakładce poświęconej szkoleniom dla 
pracowników.  
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