
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Kursu na Przewodników w Muzeum Historii Polski w Warszawie – Edycja 1 

 

 

Kryteria oceny formularza zgłoszeniowego kandydatów i kandydatek na kurs na przewodników 

w Muzeum Historii Polski – Edycja 1 

  

1. Wykształcenie:   

 

Warunkiem dopuszczenia do rekrutacji jest wykształcenie średnie oraz pełna zdolność do 

czynności prawnych.  

 

Za ukończone studia na poziomie licencjackim, magisterskim bądź doktoranckich przyznawane 

są następujące punkty: 

➢ ukończone studia licencjackie – 1 pkt 

➢ ukończone studia magisterskie – 2 pkt 

➢ ukończone studia doktoranckie – 3 pkt 

 

UWAGA: W przypadku ukończenia więcej niż jednego kierunku dodawane są kolejne punkty według 

ustalonej wyżej punktacji.  

Organizator ma prawo wglądu do dokumentów poświadczających wykształcenie. 

  

Dodatkowe punkty przyznawane będą wg następujących kryteriów:  

 

1.1 ukończenie studiów na kierunkach: historia, historia sztuki, religioznawstwo, kulturoznawstwo, 

etnologia/antropologia kulturowa, socjologii, pedagogika, muzealnictwo, inne pokrewne – 1 pkt 

1.2 ukończone studia podyplomowe z historii, historii sztuki, religioznawstwa, kulturoznawstwa, 

etnologii/antropologii kulturowej, socjologii, pedagogiki, muzealnictwa, inne pokrewne-1 pkt 

 

2. Doświadczenie zawodowe: 

 

2.1 Doświadczenie w pracy przewodnika:  

➢ numer licencji przewodniczki/przewodnika miejskiego – 1 pkt 

➢ doświadczenie w pracy przewodniczki/przewodniczka muzealnego-1 pkt 

➢ doświadczenie w pracy nauczycielki/nauczyciela – 1 pkt 

 



UWAGA: Organizator ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

Pod uwagę brany będzie min. staż pracy.  

 

2.2 Doświadczenie pracy projektowej: 

 

➢ edukacja muzealna - praca w/współpraca z muzealnym działem edukacyjnym (w ramach 

obowiązków zawodowych: realizacja warsztatów edukacyjnych, prowadzenie lekcji muzealnych, 

spacerów edukacyjnych i innych form zajęć o charakterze edukacyjnym) – 1 pkt 

➢ edukacja nieformalna poza muzeami – m.in. domy kultury, stowarzyszenia, świetlice – 

przygotowywanie i prowadzanie zajęć dla różnych grup odbiorców – 1 pkt 

 

Pod uwagę brana będzie liczba projektów, staż pracy, długość trwania projektów, rola i obowiązki 

pełnione w ramach projektów. 

 

UWAGA: Doświadczenie w pracy przewodnika oraz doświadczenie pracy projektowej powinno być 

udokumentowane. Organizator ma prawo wglądu do dokumentów poświadczających doświadczenie.  

 

2.3. Doświadczenie: wolontariat/staż/praktyka w instytucjach edukacyjnych i kulturalno-

społecznych – 1 pkt 

 

UWAGA: Doświadczenie pracy wolontariackiej, stażu lub praktyk powinno być udokumentowane 

kopią umowy wolontariackiej/o staż/o praktyki. Organizator ma prawo do wglądu tych dokumentów. 

 

3. Znajomość języków obcych: 

 

Znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na oprowadzanie po ekspozycjach czasowych (min. 

poziom średniozaawansowany B2). Osoba aplikująca na kurs otrzyma 1 pkt. za każdy wskazany w 

formularzu aplikacyjnych j. obcy.  

 

UWAGA: Organizator ma prawo wglądu do dokumentów poświadczających znajomość języka. 

Uprawnienia do oprowadzania w językach obcych będą nadawane podczas egzaminu końcowego lub 

w terminach późniejszych, ustalanych indywidualnie. 

 

 

 

 



4. Znajomość języka migowego - 1 pkt 

 

UWAGA: Organizator ma prawo wglądu do dokumentów poświadczających znajomość języka 

migowego.  

 

5. Ukończone kursy i szkolenia: 

 

➢ kursy z zakresu edukacji i wiedzy historycznej – 1 pkt 

➢ szkolenia zwiększające umiejętności trenerskie oraz interpersonalno-komunikacyjne – 1 pkt 

 

UWAGA: Wszystkie kursy i szkolenia muszą być poświadczone odpowiednimi dokumentami. 

Organizator ma prawo zażądać dokumentów do wglądu. 

 

Odpowiedzi na pytania otwarte zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym: Dlaczego Pani/Pan 

chce pracować jako przewodniczka/przewodnik w MUZHP? /Jakie posiadana przez Panią/Pana 

umiejętności do pracy w roli przewodnika muzealnego/przewodniczki muzealnej nie podlegają 

punktacji.  

 


