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Biuro Projektu: Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego31, pokój 204F 

www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php 

OGŁOSZENIE nr 22/Egzamin praktyczny z dn. 20.04.2015 r.  

Biuro projektu ”Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w 

sektorze HTR” realizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach 

Priorytetu VIII, Działania 8.1 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje 2 Wykładowców/Praktyków  do wykonania prac 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu praktycznego w formie wyjazdu 

terenowego dla 49 Uczestników studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne”. 

Do zadań Egzaminatora należy: 

 Opracowanie programu wyjazdu terenowego 

 Kontakt z uczestnikami Projektu w celu podziału zadań planowanych podczas wyjazdu 

zgodnie ze specjalnością uczestników 

 Współpraca z obiektami turystycznymi i hotelowymi 

 Przeprowadzenie szkolenia praktycznego i egzaminu podczas wyjazdu 

 Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji i rozliczenia wyjazdu 

terenowego na podstawie przedłożonych dokumentów 

Realizator Projektu oferuje: 

 atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie 

 pokrycie kosztów wyjazdu terenowego (noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie) 

Termin wyjazdu terenowego: 03.06-07.06.2015 

Wymagania:  

 posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego oraz doświadczenia w organizacji                                  

i prowadzeniu imprez turystycznych/ćwiczeń terenowych dla studentów – min. 5 lat (warunek 

konieczny) 

 doświadczenie w realizacji projektów unijnych. 

Kryterium wyboru: najniższa cena  - 80%, dyspozycyjność – 20% 

Oferta powinna zawierać: 

 CV 

 Formularz rozeznania cenowego załączony do ogłoszenia 

Oferty prosimy kierować na adres Biura Projektu:  
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Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ 

ul. Kopcińskiego 31,  

90-142 Łódź, tel. 42 635 46 74 

z dopiskiem: ogłoszenie/22/Egzamin praktyczny 

lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl 

Termin składania ofert: 27.04.2015 r. do godz. 16.00 

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi oferentami. 

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883 
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……………………………………. 

(miejsce i data) 

……………………………………… 

…………………………………...... 

…………………………………... 

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)    

  

Wycena  

 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania cenowego oferuję wykonanie prac Egzaminatora 

zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu, informuję, że cena brutto - brutto za wykonanie w/w 

zadań wyniesie: ………………………….. 

 

Załączniki (o ile są wymagane): 

1. …………………………….   

2. …………………………….  

  

 

……………………………………………….. 

(własnoręczny podpis i/lub pieczęć) 

 


