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Ankieta -Etno-projekt 2014
Zapraszamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej do projektu "Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i 
nowe technologie". W razie pytań prosimy o kontakt: etnoprojekt2014@gmail.com.

*Wymagane

1. Imię, nazwisko *

2. Data urodzenia

 

Przyk ład: 15 grudnia 2012

3. e-mail *

4. Telefon *

5. Adres korespondencyjny *

6. Wykształcenie *

Jeśli studiujesz, napisz kierunek oraz rok studiów

 

 

 

 

 

mailto:etnoprojekt2014@gmail.com
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7. Zaznacz dziedzinę, którą się zajmujesz *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 grafika Przejdź do pytania 23.

 informatyka/ programowwanie Przejdź do pytania 15.

 etnologia/etnografia/antropologia kulturowa Przejdź do pytania 8.

Pytania do etnografów

8. Kilka słów o sobie

Doświadczenia, zainteresowania naukowe i pozanaukowe, praktyki, inne działania, udział w
podobnych projektach.

 

 

 

 

 

9. Jak wg Ciebie współcześni twórcy mogą się inspirować kulturą ludową?

Jeśli znasz ciekawe przykłady takich inspiracji, podaj linki.

 

 

 

 

 

10. Jakie są Twoje motywacje do udziału w projekcie? Jak chciałbyś wykorzystać zdobyte
umiejętności, wiedzę i kontakty?

 

 

 

 

 

11. Jakie masz oczekiwania związane z projektem?
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12. Zadanie: napisz krótką notkę blogową dotyczącą wybranego zjawiska związanego ze
współczesnym funkcjonowaniem kultury ludowej.

Oceniamy przede wszystkim treść i pomysł na notkę. Forma ma znaczenie drugorzędne.

 

 

 

 

 

13.  *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji projektu:

Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie" zgodnie z ustawą z dn. 29.06.97 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.)

14.  *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Etno-projektu i deklaruję jego

przestrzeganie.

Przerwij wypełnianie formularza.

Pytania do informatyków

15. Kilka słów o sobie

Doświadczenia, zainteresowania w branży informatycznej i inne, udział w podobnych projektach.

 

 

 

 

 

16. Umiejętności

W jakich technologiach najchętniej tworzysz? Określ swój poziom zaawansowania dla każdej z
nich.
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17. Jaki rodzaj/rodzaje aplikacji najchętniej współtworzyłbyś podczas projektu?

 

 

 

 

 

18. Jakie masz oczekiwania związane z projektem?

 

 

 

 

 

19. Jakie są Twoje motywacje do udziału w projekcie? Jak chciałbyś wykorzystać zdobyte
umiejętności, wiedzę i kontakty?

 

 

 

 

 

20. Porfolio

Wpisz linki do swoich realizacji lub wyślij portfolio/opis min. 2 wybranych projektów na adres
etnoprojekt2014@gmail.com.

 

 

 

 

 

21. Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji projektu:

Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie" zgodnie z ustawą z dn. 29.06.97 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.)

22.  *

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Etno-projektu i deklaruję jego

przestrzeganie.

Przerwij wypełnianie formularza.

mailto:etnoprojekt2014@gmail.com
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Pytania do grafików

23. Kilka słów o sobie

Doświadczenia, zainteresowania, wystawy, udział w konkursach, inne działania, udział w
podobnych projektach.

 

 

 

 

 

24. Umiejętności

W czym się specjalizujesz? Jakie programy graficzne i na jakim poziomie potrafisz obsługiwać?

 

 

 

 

 

25. Jak wg Ciebie współcześni twórcy mogą się inspirować kulturą ludową?

Jeśli znasz ciekawe przykłady takich inspiracji, podaj linki.

 

 

 

 

 

26. Jakie są Twoje motywacje do udziału w projekcie? Jak chciałbyś wykorzystać zdobyte
umiejętności, wiedzę i kontakty?

 

 

 

 

 

27. Jakie masz oczekiwania związane z projektem?
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Technologia

28. Portfolio

Podaj link do swojego portfolio (min. 5
projektów) lub wyślij je na adres
etnoprojekt2014@gmail.com.

29. Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji projektu:

Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie" zgodnie z ustawą z dn. 29.06.97 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 1997 r.)

30. Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Etno-projektu i deklaruję jego

przestrzeganie.

mailto:etnoprojekt2014@gmail.com

