
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU „Ambasadorowie Karier UE”. 

§1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem rekrutacji do programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) – 
„Ambasadorowie Karier UE” jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  
w Rzeszowie (zwana dalej „Organizatorem”). Po wyłonieniu Laureata rekrutacji jego dane 
przekazywane są do Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów (DKSE KPRM), który zajmuje się organizacją dalszych etapów programu. 
2. Adres Organizatora:  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
al. Powstańców Warszawy 12 
35-959 Rzeszów 
3. Osoba odpowiedzialna za przebieg i realizację rekrutacji oraz uprawniona do udzielania 
informacji na temat rekrutacji:  
Marzena Gniewek 
Biuro Karier tel: 17 743 2066 
4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor ds. Studenckich – Przewodniczący Komisji 
mgr Damian Gębarowski – Dyrektor Centrum Komunikacji i Kultury Akademickiej 
mgr Marzena Gniewek – Biuro Karier 
mgr Edyta Ptaszek – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej 
Kamil Chohura – Przewodniczący Samorządu Studenckiego 
 

§2 

Zakres i zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja ma na celu wyłonienie 1 studenta na stanowisko ambasadora kariery w Unii 
Europejskiej w ramach programu „Ambasadorowie Karier UE”. 

2. W rekrutacji może wziąć udział każdy student, który posiada obywatelstwo polskie 
i kończy studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2021/2022. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może wysłać 1 formularz zgłoszeniowy. W przypadku 
wysłania więcej niż 1 formularza pod uwagę jest brane ostatnie zgłoszenie. 

4. Formularze będą  oceniane  indywidualnie  (nie  przyjmujemy  prac  zbiorowych) i muszą 
być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie, nigdzie  wcześniej  
niepublikowanymi. 

5. Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć poprzez zgłoszenie dokonane na stronie 
internetowej ambasadorue.prz.edu.pl. 

6. Termin wysyłania zgłoszeń mija 03.03.2021 r., godz. 23:59 czasu GMT+1. 
7. Udział w Rekrutacji jest bezpłatny. 
8. Kandydaci są oceniani wg następującej skali punktowej: 

kryterium  Liczba 
punktów 

Poziom języka angielskiego 

A1 0 pkt 
A2 0 pkt 
B1 0 pkt 
B2 0 pkt 



C1 20 pkt 
C2 20 pkt 

Przewidywany termin ukończenia studiów 

2021/2022 3 pkt 
2022/2023 6 pkt 
2023/2024 9 pkt 
2024/2025 12 pkt 

Doświadczenie w studenckiej współpracy europejskiej, działalności 
charytatywnej, studenckiej  

 maks. 12 
pkt 

Zadanie pisemne w języku polskim: Prosimy o opisanie, jakie masz 
pomysły na promowanie UE na uczelni? (maks. 1000 znaków)   

 5 pkt 

Zadanie pisemne w języku angielskim: Please explain why would 
you like to become an EU Careers Ambassador (max. 1000 
characters) 

 10 pkt 

 

9. Zadania pisemne będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:  
a) zgodności z tematem zadania 
b) kreatywność 
c) poprawność stylistyczna. 

10. Komisja zastrzega, że może zostać wprowadzone kolejne kryterium np. rozmowa 
telefoniczna, on-line bądź w siedzibie Politechniki Rzeszowskiej. 

11. Ostateczną decyzję o wygranej kandydata podejmuje Komisja. Decyzje Komisji są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

12. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Biura Karier Politechniki Rzeszowskiej do 
04.03.2021 r. Laureat rekrutacji zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej 
telefonicznie. 

13. Organizatorzy odpowiadają za zniszczenie danych uzyskanych w rekrutacji po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego poza danymi Laureata, które zostaną przesłane do 
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) - organizatora programu „Ambasadorowie 
Karier UE" oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pośredniczącej w rekrutacji. 

 

§3 

Obowiązki Ambasadora programu „Ambasadorowie Karier UE” 

1.     Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą 
w instytucjach UE. 
2. Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi. 
3.     Tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy. 
z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych. 
4.     Robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem 
zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów. 
5.     Wykonywanie zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie 
relacji z ich realizacji. 
6.     Zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i ich regularne 
monitorowanie. 
7. Pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo. 



8. Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co 
najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora. 
9. Regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”. 
10. Udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online). 
11. Zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji. 
12. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie pełnienia roli ambasadora EU znajdują się 
na stronie internetowej https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-
ambassadors_pl 

 
§4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej ambasadoreu.prz.edu oraz 
w Biurze Karier Politechniki Rzeszowskiej. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do:  przerwania,  zmiany  regulaminu rekrutacji 
w Biurze Karier Politechniki Rzeszowskiej lub unieważnienia Rekrutacji bez podania 
przyczyn. Informacja i ewentualne zmiany będą zamieszczone na stronie 
ambasadoreu.prz.edu oraz w Biurze Karier. 

3. Wszelkie  dodatkowe  informacje  udzielane są w Biurze Karier Politechniki 
Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów budynek VA pokój 227 
oraz na adres e-mail m.gniewek@prz.edu.pl. 


