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Szanowni Państwo, 
Uczelnia realizuje projekt pn. „APERTUS UCZELNIA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH”. Okres 
realizacji projektu: 1 stycznia 2022 roku - 31 października 2023 roku. Projekt zakłada 
kompleksowe wsparcie Uczelni, w tym m.in. pracowników kadry zarządzającej, dydaktycznej i 
administracyjnej. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  
 
W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników kadry zarządzającej, dydaktycznej i 
administracyjnej, Projekt oferuje Państwu możliwość udziału w  minimum 3-ech (do wyboru) 
spośród szkoleń w kilku edycjach podczas trwania projektu tj. w terminie styczeń 2022- 
październik 2023. 
Szczegółowy wykaz szkoleń wraz z opisem otrzymają Państwo w wiadomości e-mail, dostępny 
jest on również  w Biurze Projektu. 
 
Prowadzący szkolenia: Każde szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych trenerów- 
specjalistów z obszaru tematycznego szkolenia ( firmy zewnętrzne).   
Czas trwania: W zależności od szkolenia, czas trwania wynosi od 8 do 90 godzin szkoleniowych 
(8 godzin szkoleniowych  dziennie) przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa to 45 minut 
zegarowych. W ramach szkoleń przewidziane są obiady i przerwy kawowe. 
Miejsce: Każde szkolenie jest organizowane w salach dydaktycznych ANSB w Skierniewicach.  
Koszt: Udział w szkoleniach jest dobrowolny i bezpłatny.  
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończonym szkoleniu  imienne certyfikaty 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje.  
 
W ramach jednej edycji szkoleń, każdy uczestnik musi wziąć udział w  minimum 3 szkoleniach 
spośród proponowanych.  
 
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu/-ach zobowiązane są do zapoznania się z „Regulaminem 
rekrutacji i uczestnictwa kadry uczelni w Projekcie” (dostępny na stronie www ANSB) oraz do 
wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej. (załączniki 2, 3, 4 i 5 – dostępne w Biurze Projektu oraz 
przesłane Państwu w wiadomościach na służbowe adresy e-mail). 
Zapisy na szkolenia odbywają się w Biurze Projektu  ANSB  ul. Batorego 64C, bud. F pok. 30  
 
Przyjmowanie zapisów: 
Poniedziałek – piątek godz.      0900-1500  
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O przyjęciu na szkolenie po spełnieniu wymogów formalnych i strategicznych decyduje kolejność 
zgłoszeń i staż pracy.  
 
W razie pytań i wątpliwości osobami do kontaktu są: 
Ewa Świderek 
 tel. 46 834 40 21 wew. 4021 
e-mail: eswiderek@ansb.pl 
 
Klaudia Kostecka 
tel. 46 834-40-00 wew. 4912 
e-mail: kkostecka@ansb.pl 
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