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rp. oferowana forma wsoarcia
wymiar godzinowy dla

kaidej grupy
termin realizacji

maksymalna

liczba miejsc
wymagania wstqpne

szczeg6fowe wymogi
kwalifikacyine do

oferowanych form
wsDa r€ia

procedura rekrutacyjna do

I i ll etapu proiektu

I ETAP. SZKOTENIA

1

szkolenie z zakresu kompetencji
Interpersonalnych i

^r7ad( 
rahi^..'^a.i

{zajqcia warsztatowe

w grupach ok. 12-13 osobowych)
matPrialv sTkolpniowp

32 xil 2014 - rv 2015 100
zakwalifikowanie siq

d^ nr^iaLt' 
'

termin rekrutacji:
xt - xil 2014

wymagane dokumenty:
formularz zgloszeniowy;

last motywacyjnV

uwagi dodatkowe:
zostanie utworzona lista
podstawowa i rezerwowa

uczestnikow projektu2

specJalistyczny kurs z jqzyka

angielskiego izajqcia w grupach

ok. L2-13 osobowych

o zro2nicowanym poziomie

znajomoSci jqzyka)
matarirh/ <,Llpni^,^,a

69 x[ 2014 - Vt 2015 100
zakwalifikowanie stq

do projektu

forma:
test dignostyczny z jqzVka

angielskrego w celu
zakwalifikowania do grupy c

odpowiednim poziomie

3 egzamin TOLES (dwie tury) 3 vr i vilt 2015 100
zakwalifikowanie siq

do Droiektu

4

szkolenie spec.ialistyczne

z zakresu prawa pracy (zajqcra

warsztatowe w grupach

ok. 12-13 osobowych)

materialv szkolentowe

32 il201s-v2015 25
zakwalifikowanie siq

do projektu

forma:
uczestnik projektu dokonuje

wyboru dwoch szkoleri
(szkolenae podstawowe

a szkolenie rezerwowe);
podczas zapis6w na

szkolenia specjalistyczne

z zakresu prawa obowiqzuje

zasada prerwsze6stwa

5

szkolenie specjalistyczne z zakresu

prawa zam6wieh publicznych
(zajqcia warsztatowe w grupach

ok. 12-13 osobowych)
materialy szkolen,owe

32 ri2015-v2015 25
zakwalifikowanie siq

do projektu

6

szkolenie specjalistyczne
z zakresu prawa technologii

informacyjnych i komunikacyjnych
(zajqcia w grupach ok. 12,13

osobowych )

maferiafu czkolcniowe

l2 112015,v201s 25
zakwalifikowanae siq

dn nr^ipLlr 
'

I

szkolenie specjalistvczne

z zakresu prawa autorskiego
(zajqcia warsztatowe w grupach

ok. 12-13 osobowych)
matenafu szkoleniowe

32 il2015-V2015 ?q zakwalifikowanie siq

do projektu

8
spotkanie panelowe z ekspertem z

dripd?inw nr,\^,r nrr.v 2 ilr2015-V2015 100
zakwalifikowanie siq

do oroiektu

9

spotkanie panelowe z ekspertem z

dziedziny prawa zamowied
nrihli.Tnv.h

2 il12015-V2015 100
zakwalifikowanie siq

do projektu

l0
spolkanie panelowe z ekspertem z

dziedziny prawa technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

2 ilt2015-V2015 100
zakwalifikowanie siq

d^ nr^iaL+"

L1
spotkanie panelowe z ekspertem z

dziedzinv prawa autorskieeo
2 ilt2015-V2015 100

zakwalifikowanie siq

do oroiektu
II ETAP - STA2E

L2

platny sta2 w instytucji
wsp6lpracujqcej o profalu

dziatalnoSci zgodnym z tematykE
szkolenia specjalistycznego

z zakresu prawa odbytego przez

uczestnika projektu

160 v 2015 - rx 2015 87

ukodczenie 2 szkoleri
(szkolenie w zakresie

kompetencji

interpersonalnych i

przedsiqbiorczoici,

szkolenie specjalistyczne z

zaKresu prawaJ/

uczestnictwo w

specjalistycznym kursie
jqzyka angielskiego i

deklaracja przystqpienia do

egzaminu TOLES

szczeg610we kryteria

zostanE ustalone z

instytucjami

wsp6lpracujEcymi z

Uczelniq w zakresie

ortanizacji stazy i

ogfoszone przed

rozpoczqciem rekrutacji

termin rekrutacji:
ilt - tv 2015

forma:
test wiedzy

uwagi dodatkowe:
zostanie utworzona lista

podstawowa i rezerwowa

uczestnik6w projektu
zakwalifikowanych do

odbycia staZV
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