
Kryteria weryfikacji kandydatów:

Weryfikacja formalna /tylko  kandydaci  spełniający wszystkie  poniższe warunki  mogą starać się  o przyjęcie 
na studia/:

1. posiadanie wykształcenia wyższego /wyższe magisterskie lub licencjackie/ 
2. zatrudnienie w instytucji  rynku pracy – urząd pracy,  agencja zatrudnienia lub instytucja szkoleniowa 

/weryfikacja na podstawie baz danych/, zatrudnienie w instytucji dialogu społecznego lub partnerstwa 
lokalnego /weryfikacja na podstawie informacji telefonicznej uzyskanej od kandydata oraz oświadczenia 
potwierdzającego status instytucji dialogu społecznego lub partnerstwa lokalnego /. 

Weryfikacja merytoryczna /na jej podstawie ustalana jest lista rankingowa/:
1. kryterium czasu zatrudnienia:

- zatrudnienie  na  czas nieokreślony lub  zatrudnienie  na  czas określony lub  umowa cywilno-
prawna lub deklaracja woli zatrudnienia pracownika do co najmniej 31.12.2008 r. – 25 pkt.

- zatrudnienie na czas określony lub umowa cywilno-prawna lub deklaracja woli  zatrudnienia 
pracownika co najmniej do 30.06.2008 – 15 pkt.

- brak zatrudnienia, brak deklaracji woli zatrudnienia pracownika do co najmniej 30.06.2008 – 
niekwalifikowaność

2. kryterium wskaźników bezrobocia:
- % obszarów wiejskich: brak danych - 0 pkt.;  0-10% - 1 pkt.; …; 90-100% - 10 pkt.
- % obszarów restrukturyzowanych: brak danych - 0 pkt.; 0-10% - 1 pkt.; …; 90-100% - 10 pkt.
- % bezrobocia: brak danych - 0 pkt.; 0-10% - 1 pkt.; …; 90-100% - 10 pkt.

3. kryterium motywacji: 
- motywacja  w  kontekście  obowiązków  /praca  na  rzecz  bezrobotnych  lub  zagrożonych 

bezrobociem/:  od  0  pkt.  do  30  pkt.  (max.  15  pkt.  motywacja,  max.  15  pkt.  możliwości 
obiektywne)

4. kryterium doświadczenia: łącznie od 0 pkt. do 15 pkt.
- posiadanie doświadczenia w zakresie projektów UE:  0-7 pkt.
- posiadanie wykształcenia kierunkowego, w tym studia podyplomowe, kursy /kierunki pożądane 

- ekonomia, politologia, nauki społeczne, prawo, zarządzanie i marketing, administracja/: 
0-8 pkt. 

Kandydat  może  teoretycznie  uzyskać  maksymalną  ilość  100  pkt.  W praktyce  jednak  wskaźniki  procentowe 
w pkt. 2 zawsze będą mniejsze od 100%.

Projekt „Zarządzanie projektami społecznymi – szkolenia służb zatrudnienia”
 realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
 Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,

 Działanie 1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa


