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Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
 
 
1. Kto może wziąć udział Projekcie? 
 
Do udziału w Projekcie mogą zgłaszać się studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – studiów 
stacjonarnych bądź niestacjonarnych I lub II stopnia lub studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych 
jednolitych magisterskich. 
 
2. Jak zgłosić się do Projektu? 
 
Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób elektroniczny za pośrednictwem formularza 
zamieszczonego na stronie Akademickiego Biura Karier http://abk.umed.pl/category/abk-for-umed/. 
Rekrutacja jest ciągła, co znaczy, że możesz zgłosić swój udział w każdej chwili a my zapiszemy Cię do 
najbliższej edycji. 
 
3. Jakie są kryteria uczestnictwa w Projekcie? 
 

1) Kryteria formalne: 

a) prawidłowe i terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
b) posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – studiów stacjonarnych 

bądź niestacjonarnych I lub II stopnia lub studiów stacjonarnych bądź niestacjonarnych 
jednolitych magisterskich 

c) zapoznanie z treścią Regulaminu oraz akceptacja zasad uczestnictwa w Projekcie 
d) podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia 

odpowiednich form wsparcia, o których mowa § 2 Regulaminu, oraz  
e) dostarczenie ich terminowo do Biura Projektu 

2) Kryteria merytoryczne: 

a) wynik rozmowy rekrutacyjnej, w ramach której oceniona zostanie skala potrzeb 
Uczestnika oraz jego sytuacja wymagająca wsparcia (preferowane osoby o niższych 
szansach na rynku pracy) 

b) motywacja Kandydata 
c) dyspozycyjność Kandydata umożliwiająca udział w formach wsparcia 

3) Kryteria punktowe: 

a) + 1 punkt – osoby z niepełnosprawnością 
b) + 1 punkt – kobiety 
c) + 1 punkt – studenci ostatnich II semestrów 
d) + 1 punkt – studenci studiów stacjonarnych 
e) + 1 punkt – studenci kierunków, dla których nie zapewnia się obligatoryjnego stażu 

medycznego 
 
4. Czy udział w Projekcie jest płatny? 
 
Udział w projekcie jest bezpłatny dla Uczestnika. 
 
5. Czy muszę uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla 
Projektu? 
 
Tak. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu. 
Łącznie 40 godzin dydaktycznych warsztatów i minimum 2 spotkania indywidualne z doradcą 
zawodowym. 
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6. Na czym będzie polegała diagnoza kompetencji? 
 
Diagnoza kompetencji będzie polegała na wypełnieniu przez Uczestnika Projektu od 3 do 5 testów 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Testy będą wypełniane w formie elektronicznej w Strefie 
Obsługi Studenta. Każdy z Uczestników otrzyma raport z przeprowadzonego badania. Informacje z 
raportu będzie można wykorzystać przygotowując się do poszukiwania pracy, w kontaktach z 
potencjalnymi pracodawcami, przy podejmowaniu decyzji o podjęciu własnej działalności 
gospodarczej. 
 
7. Na czym będzie polegało doradztwo zawodowe? 
 
Doradztwo zawodowe będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań – porad zawodowych 
(minimum dwóch, maksimum czterech), polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy 
zawodowego lub doradcy zawodowego ds. przedsiębiorczości z Uczestnikiem Projektu w celu 
zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązywania problemu zawodowego. Dla 
Uczestników planujących poszukiwanie pracy przewidziany jest kontakt z doradcą zawodowym, 
natomiast dla Uczestników planujących podjąć własną działalność gospodarczą przewidziany jest 
kontakt z doradcą zawodowym ds. przedsiębiorczości.  
 
8. Czego mogę spodziewać się na warsztatach? 
 
Warsztaty będą prowadzone w grupach 15 osobowych. Trenerami będą specjaliści w danej dziedzinie, 
reprezentujący Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, 
wspierani przez co-trenerów – doradców zawodowych, w tym doradcę zawodowego ds. 
przedsiębiorczości. Dodatkowo na atrakcyjność zajęć będą wpływały zróżnicowane metody pracy (w 
zależności od tematu warsztatu): mini-wykład, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, gry 
dydaktyczne, inscenizacja, testy, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, filmy instruktażowe, praca 
indywidualna, w zespołach. 
 
9. Co się stanie, jeśli zrezygnuję z udziału w Projekcie w czasie jego realizacji? 
 
Każdy przypadek rezygnacji z udziału w projekcie będzie rozpatrywany indywidualnie. W przypadku 
rezygnacji np. z powodu poważnego zachorowania możesz zostać poproszony o dostarczenie 
dokumentów, potwierdzających wystąpienie czynnika, który wyklucza Twój udział w projekcie. 
Postaramy się umożliwić Ci odrobienie zajęć w kolejnych edycjach projektu. Pamiętaj jednak, że 
dostarczenie dokumentacji bądź oświadczenie o rezygnacji nie jest jednoznaczne z jej akceptacją przez 
Realizatora Projektu. Podpisując umowę uczestnictwa zobowiązujesz się do udziału w projekcie. 
Uczestnik projektu może być zobowiązany do zwrotu kosztów adekwatnych do przyznanej formy 
wsparcia. 
 
10. Co w sytuacji, kiedy z przyczyn losowych nie będę mógł uczestniczyć , w którejś z 
form wsparcia? 
 
W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Realizatora Projektu. 
 
 
11. Czy otrzymam certyfikaty za udział w danych formach wsparcia? 
 
Tak. Każdy uczestnik Projektu otrzyma certyfikaty potwierdzające udział w danych formach wsparcia. 
Będziesz mógł udowodnić, ze jesteś przygotowany do wejścia na rynek pracy lub założenia i 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
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12. Czy za uczestnictwo w Projekcie otrzymam wynagrodzenie? 
 
Za udział w Projekcie dla Uczestnika nie ma przewidzianego wynagrodzenia. Ale pamiętaj, że biorąc 
udział w projekcie – inwestujesz w siebie! 
 
 
Nadal masz pytania bądź wątpliwości – zadzwoń do Koordynatora zadania - Justyna 
Stańczyk – Tomaszewska tel. 785-911-517. 


