Metryczka
imię i nazwisko
adres zamieszkania
numer telefonu
adres e-mail

ANKIETA
dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie „KWALIFIKACJE DLA POMORZAN”
1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie?
prasa

Internet

od pracodawcy

znajomi

na spotkaniu, konferencji

inaczej (jak?) .......................................

2. Jaki Pan/i ma zawód?
wyuczony ....................................................

wykonywany .................................................

3. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a podniesieniem swoich kwalifikacji lub nabyciem
kompetencji poprzez udział w darmowych szkoleniach i egzaminie pozwalającym na uzyskanie
certyfikatu?
TAK

NIE

4. Jeśli tak, to jakie szkolenia chciałby/chciałaby Pan/Pani odbyć
(uczestnik może wziąć udział w 1 kursie w ramach Projektu. W przypadku zainteresowania większą liczbą
kursów, proszę zaznaczyć kolejność wyboru, gdzie „1” jest oznaczeniem kursu pierwszego wyboru) :

 spawanie z egzaminem DNV GL:
spawanie elektrodami otulonymi (proces spawania 111)
spawanie metodą MAG (proces spawania 135)
spawanie metodą MAG (proces spawania 136)
spawanie metodą TIG (proces spawania 141)
spawanie gazowe (proces spawania 311)
mam już doświadczenie

nie mam żadnego doświadczenia
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nie dotyczy

 szkolenie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK:
szkolenie ECDL Profile Digcomp 6 (Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści – ECDL Podstawy
pracy z komputerem (B1) + ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) + ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) +
ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 4 moduły ECDL; tożsamy z ECDL BASE)
mam już doświadczenie

nie mam doświadczenia

nie dotyczy

 kursy SEP:
kurs G1 do 1 kV Eksploatacja (uprawnienia elektryczne SEP)
kurs G1 powyżej 1 kV (uprawnienia elektryczne SEP)
kurs G1 Dozór (uprawnienia elektryczne SEP)
kurs G2 Eksploatacja (uprawnienia energetyczne SEP)
kurs G2 Dozór (uprawnienia energetyczne SEP)
kurs G3 Eksploatacja (uprawnienia gazowe SEP)
kurs G3 Dozór (uprawnienia gazowe SEP)
mam już doświadczenie

nie mam doświadczenia

nie dotyczy

nie mam doświadczenia

nie dotyczy

 kursy z zakresu CNC:
kurs operator CNC
kurs technolog - programista CNC
mam już doświadczenie
 kursy językowe:
język angielski
język niemiecki
Proszę wypełnić test plasujący na stronie internetowej: http://openeducation.pl/aktualneprojekty/

5. Kiedy miałby/miałaby Pan/Pani możliwość spotkania z brokerem edukacyjnym w celu wyboru
odpowiedniego kierunku szkolenia
w dni robocze
w godz. 14.00 – 16.00
w godz. 16.00 – 18.00
w godz. 18.00 – 20.00

w sobotę
w godz. 8.00 – 10.00
w godz. 10.00 – 12.00
w godz. 12.00 – 14.00

6. W jakich dniach może Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniach:
w dni robocze
od godz. .........................

w weekendy
od godz. ........................

