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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

INTENSYWNY KURS J. ANG. SPECJALISTYCZNEGO / KURS METODYKI NAUCZANIA W J. ANG.

……………………………………                          ……………………..………………………………………  
           miejscowość i data                                               podpis kandydata/ki  

DANE KANDYDATA

1 Stopień / tytuł naukowy

2 Imię

3 Nazwisko 

4 Wydział

5 Katedra

6 Pracownia

DANE KONTAKTOWE

1 Numer telefonu

2 Adres e-mail

INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU

1 Rodzaj kursu
☐ intensywny kurs grupowy j. ang. specjalistycznego 
☐ metodyka nauczania w j. ang. „one to one”

2 Preferowany dzień tygodnia ☐ pon ☐ wt    ☐ śr    ☐ czw   ☐ pią

3

Poziom języka kandydata/ki 

Proszę wpisać poziom wg europejskiego 
systemu opisu kształcenia językowego CEFR  
(np. B1, B2, C1)

OPIS WYKORZYSTANIA EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ 
(wymagana jest realizacja zajęć dydaktycznych w języku angielskim w wymiarze co najmniej jednego semestru po zakończeniu wsparcia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym formularzu zgłoszeniowym do projektu nr POWR.03.05.00-00-
Z021/17-00 pn. „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” zgodnie z Rozporządzeniem 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). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Akademia 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, 
jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
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Formularz należy przesłać na adres m.kubiak@asp.wroc.pl oraz złożyć podpisany egzemplarz w Biurze Kierownika 
Projektu: Biuro Promocji i Informacji / Ł3, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 

Regulamin projektu określający warunki rekrutacji dostępny jest na stronie www.asp.wroc.pl w zakładce Projekty 
dotowane – Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i 
międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Warunkiem przyznania dofinansowania w przypadku zakwalifikowania się do projektu jest akceptacja Regulaminu oraz 
złożenie dokumentów określonych w § 5, ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

Wpłynęło do Biura Projektu 

………………………………………………………… 
data i podpis
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