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 ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 

Zgłaszam chęć uczestnictwa w szkoleniu dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania strategicznego:  

���� Zarządzanie projektami  

���� Zarządzanie programami  

 ���� Zarządzanie ryzykiem  
  

���� Zarządzanie zmianą  

���� Komunikacja, negocjacje i zarządzanie konfliktem  

 

Oświadczam, że jestem pracownikiem UMCS pełniącym funkcję kierowniczą i spełniam co najmniej 

jedno z poniższych kryteriów kwalifikacji (proszę zaznaczyć): 

����  Kryterium nr 1. Osoby pełniące funkcję organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące 

w skład organów kolegialnych uczelni,  

����  Kryterium nr 2. Kanclerz, zastępcy kanclerza, kwestor, zastępcy kwestora, 

����  
Kryterium nr 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający 

wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi* zajmującymi się 

realizacją działań o charakterze strategicznym dla uczelni.**  

 

W przypadku kryterium nr 3, tj.: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zarządzających 

wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi, niezbędne jest złożenie oświadczenia z opisem 

realizowanych bądź planowanych działań strategicznych (wskazanie celu strategicznego, celu operacyjnego*** oraz 

opisu takiego działania o charakterze strategicznym realizowanego w podległej Pani/Panu jednostce.  

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

……………………….. ……………………………………………….. 

Data  Podpis Kandydata 

  

……………………………………………….. 

 Zgoda bezpośredniego Przełożonego 

 



 

 

2 

* Jako wyodrębnione jednostki organizacyjne Uczelni należy rozumieć podstawowe jednostki organizacyjne (wydział lub inna jednostka 

organizacyjna uczelni określona w statucie uczelni, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej 

w jednej dyscyplinie naukowej) oraz pozostałe jednostki organizacyjne, których wykaz zawiera Regulamin Organizacyjny UMCS.  

** Działania o charakterze strategicznym to działania podejmowane w ramach jednostki organizacyjnej zmierzające do osiągnięcia celów 

strategicznych określonych dla uczelni w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na lata 2012-2021. 

*** Cele strategiczne i operacyjne opisuje rozdział 1. Propozycji działań w ramach strategii rozwoju UMCS, załącznika nr 4 do Strategii Rozwoju 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na lata 2012-2021 (UCHWAŁA Nr XXII –40.11/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w 

Lublinie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 

 

 

 

 

  


