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ANKIETA MOTYWACYJNA 
 

Imię i nazwisko 
 

Data wypełnienia ankiety 
 

Ilość uzyskanych punktów - 

MOTYWACJA 

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW 
 

MOTYWACJA: Punktacja w skali 1 - 3: 

3pkt – Kandydat/ka w 100% spełnia oczekiwania konieczne dla właściwego wykorzystania uzyskanych/podniesionych 

kompetencji zawodowych w ramach szkoleń oferowanych w projekcie 

2pkt – Kandydat/ka spełnia część oczekiwań koniecznych dla właściwego wykorzystania uzyskanych/podniesionych 

kompetencji zawodowych w ramach szkoleń oferowanych w projekcie 

1pkt – znacznie poniżej oczekiwań – Kandydat/ka nie spełnia większości oczekiwań koniecznych dla właściwego  wy-

korzystania uzyskanych/podniesionych kompetencji zawodowych w ramach szkoleń oferowanych w projekcie 

specyfika,zakrestematycznyszkoleniaznacznieodbiegaodzakresuobowiązkówwykonywanychnastanowisku  

 

Lp. Pytanie Liczba punktów 

 
MOTYWACJA DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

1. • Dlaczego chciałby/aby Pan/i wziąć udział w szkoleniach wskazanych w formularzu 

rekrutacyjnym? (można wybrać jedną opcję) 

a) możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu RODO i cyberbezpieczeństwa 

b) poszerzenie posiadającej wiedzy z zakresu RODO i cyberbezpieczeństwa 

c) chęć rozwoju  

d) chęć nabycia nowych/podniesienia kwalifikacji 

e) samorealizacja zawodowa 

f) inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 2 1 

2. • Czego oczekuje Pan/i od oferowanych w projektach szkoleń (można wybrać jedną 

opcję) 

a) rzetelnej wiedzy teoretycznej połączonej z jej praktycznym wykorzystaniem 

b) przedstawienie cennych przykładów związanych z RODO i cyberbezpieczeństwem 

c) zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy 

d) elastycznej formy uczestnictwa (kurs e-learningowy) 

e) certyfikatu ukończenia szkolenia 

3 2 1 
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f) inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. • Proszę uzasadnić przydatność szkolenia w planowanym rozwoju zawodowym  

(można wybrać jedną opcję) 

a) nabycie/ wzrost kompetencji w pracy zawodowej 

b) podniesienie jakości wykonywanej pracy zawodowej 

c) zwiększenie bezpieczeństwa miejsca pracy poprzez lepsze zrozumienie problematyki RODO i cyberbezpieczeń-
stwa 

d) zwiększenie produktywności i efektywności pracy zawodowej 

e) dobry wizerunek na rynku pracy 

f) inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 2 1 

 

 
 Podpis Kandydata/tki: 

 
 

…………………………………………………. 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 
 

 
……………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 


