Załącznik nr 1 do Regulamin rekrutacji do programu pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”

Formularz rekrutacyjny
I.

Wymogi formalne.

Część A. Dane osobowe
Imiona:

Nazwisko:

Płeć:
 kobieta  mężczyzna
Obywatelstwo
 polskie  inne (jakie?)
Miejsce i data urodzenia

Numer PESEL

Miejsce zamieszkania (zameldowania)
Ulica i numer domu, mieszkania:
Miejscowość i kod pocztowy:
Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż miejsce zameldowania)
Ulica i numer domu, mieszkania:
Miejscowość i kod pocztowy:

Prosimy zaznaczyć Pani/Pana poziom edukacji:
Ukończone

Nieukończone (w trakcie)

Studia licencjackie





Studia magisterskie II st. lub
jednolite studia magisterskie





Studia doktoranckie





Kierunki studiów:
a. Uczelnia:

b. Kierunek:

c. Specjalność/stopień studiów (I, II, III):

Studia - II kierunek (prosimy wypełnić, w przypadku ukończenia/nauki na więcej niż
jednym kierunku studiów)
a. Uczelnia:

b. Kierunek:

c. Specjalność/stopień studiów (I, II, III):

Studia III kierunek ((prosimy wypełnić, w przypadku ukończenia/nauki na więcej niż dwóch
kierunkach studiów)
a. Uczelnia:

b. Kierunek:

c. Specjalność/stopień studiów (I, II, III):

Dane kontaktowe:
a. Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania):

b. Adres e-mail:

c. Telefon:

II.

Test przedsiębiorczości

Część B. Doświadczenie
Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania:
Prosimy zaznaczyć jedną wybraną odpowiedź.

1. Czy prowadził/a Pan/Pani kiedykolwiek lub obecnie
prowadzi własną działalność gospodarczą?
2. Czy ktoś spośród Pana/Pani krewnych prowadził lub
obecnie prowadzi działalność gospodarczą?
3. Czy ktoś spośród Pana/Pani przyjaciół, bliskich
znajomych prowadził lub obecnie prowadzi
działalność gospodarczą?
4. Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/Pani lub obecnie
pracuje w sektorze prywatnym?
5. Czy kiedykolwiek pracując w sektorze prywatnym
zajmował/a się Pan/Pani zarządzaniem personelem,
podejmowaniem decyzji itp.?
6. Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/Pani jako
wolontariusz, wolontariuszka?
7. Czy Pan/Pani kiedykolwiek aktywnie działał/a lub
działa w jakimś stowarzyszeniu, organizacji, ruchu,
związku itp.?
8. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w
pozyskiwaniu środków finansowych dla jakiegoś
przedsięwzięcia (np.: biznesowego, naukowego o
charakterze non-profit) – w formie aplikowania o
granty, dotacje, pożyczki itp.?
9. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w
zagranicznej wymianie studentów, był/a na
stypendium lub wyjeździe naukowym w innym niż
Polska kraju?

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

10. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w zajęciach,
kursach, szkoleniach dotyczące prowadzenia biznesu?
11. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w zajęciach,
kursach, szkoleniach dotyczących możliwości
wsparcia małego biznesu?
12. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w zajęciach,
kursach, szkoleniach dotyczących ekologii?
13. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w zajęciach,
kursach, szkoleniach dotyczących projektowania,
realizacji, zarządzania projektem (badawczym,
innym)?
14. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w zajęciach,
kursach, szkoleniach dotyczących „zielonego
biznesu”, proekologicznej działalności gospodarczej
itp.?
15. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/Pani udział w praktyki
studenckich lub innych formach pracy zawodowej
związanych z zarządzaniem, biznesem, produkcją,
promocją, obsługą klienta?

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Część C: Autoprezentacja

1.

Prosimy krótko opisać dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani aplikować do Programu
MSP?
Należy opisać chęć prowadzenia działalności w danym regionie z uwzględnieniem
problematyki ekologicznej, kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
nastawienie na kooperatywność i działania grupowe, nastawienie na kooperację z uczelniami,
ośrodkami akademickimi, świadomość własnych zalet, ale również kompetencji wymagających
dalszego rozwijania.
………………………………………………………………………………………………………………

2.

Prosimy krótko opisać trzy najważniejsze Pan/Pani zdaniem doświadczenia
zawodowe, edukacyjne, społeczne (praca zawodowa, działalność w organizacjach
pozarządowych, osiągnięcia naukowe itp.), które czyniłyby z Pana/Pani idealnego
kandydata/kandydatkę do Programu MSP?
Należy opisać doświadczenia menedżerskie, doświadczenia związane z pozyskiwaniem
środków, doświadczenia współpracy w zespołach, innowacyjność, kreatywność, a także opis
doświadczeń negatywnych, niepowodzeń w szczególności, gdy zostaną przedstawione wnioski
z nich wynikające.

…………………………………………………………………………………………...

3.

Integralną częścią nauki w ramach Programu MSP jest przygotowanie własnego
projektu biznesowego (z opcją jego wdrożenia). Prosimy krótko opisać swój pomysł
na działalność biznesową (lub obszar zainteresowań biznesowych), który
chciałby/chciałaby Pan/Pani rozwijać w Programie MSP.
Należy opisać ekonomiczne i społeczne aspekty proponowanego przedsięwzięcia, z
uwzględnieniem: jego pozytywnych konsekwencji dla regionu i społeczności; analizy zarówno
mocnych jak i słabych stron; wiedzy na temat otoczenia rynkowego i biznesowego; różnych
aspektów kooperacji (ze środowiskiem naukowym, z organizacjami pozarządowymi),
długofalowej wizji rozwoju wraz z konsekwencjami, innowacyjności projektu.

