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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PROJEKTU 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł projektu „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” 

Nr projektu  POWR.03.01.00-00-S075/17 

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Beneficjent: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

II.  DANE  KANDYDATA                        (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię (imiona):  

Nazwisko  

 

III. DANE  KONTAKTOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Numer telefonu 

kontaktowego: 
 

Adres poczty 
elektronicznej            
e-mail: 

 

 

IV. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY w chwili rekrutacji do projektu 

 

 osoba bierna zawodowo1 
 

 osoba pracująca, w tym: 

 w administracji rządowej 

 w administracji samorządowej 

 w organizacji pozarządowej 

 w MMŚP 

 w dużym przedsiębiorstwie 

 prowadząca działalność na własny rachunek 

 inne 
 

    w tym wykonywany zawód: 

                                                           
1 Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo 
uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 
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Nazwa 
instytucji/przedsiębiorstwa  
 

 

……………………………………………………………………. 

Zakres merytoryczny 
wykonywanej pracy ……………………………………………………………………. 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW NA UJK 

Kierunek studiów 
 

Specjalność 
 

Rok i stopień studiów  

Numer albumu  

Planowana data zakończenia 
edukacji na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w 
Kielcach 

 

 

………………………………………………………………. 

(DD-MM-RRRR) 

VI. WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Kryteria rekrutacji Proszę wstawić znak „X” jeśli dane kryterium jest spełnione  
oraz dołączyć dokumenty/kserokopie potwierdzające  

jego spełnienie2 
Kryteria merytoryczne średnia z ocen z ostatniego zaliczonego 

semestru studiów (liczba pkt = średnia ocen) 
 
źródło weryfikacji: zaświadczenie  
z Dziekanatu/Instytutu 

 
…………………………………………… 

proszę podać średnią ocen  
 

UWAGA 

                                                           
2 W przypadku nie dołączenia wymaganych dokumentów kryterium uważa się za niespełnione. 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 rolnik 

 inny …………………………………………………….. 
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Do formularza należy 
dołączyć zaświadczenie  
o średniej ocen z ostatniego 
zaliczonego semestru 
studiów z właściwego 
Dziekanatu/Instytutu) 

działalność w kole naukowym 
źródło weryfikacji: zaświadczenie opiekuna 
koła naukowego 

 

działalność w organizacji studenckiej - innej 
niż koło naukowe 
źródło weryfikacji: zaświadczenie z organizacji 
studenckiej 

 

działalność w organizacji o charakterze 
wolontaryjnym/charytatywnym 
źródło weryfikacji: zaświadczenie organizacji  
o charakterze wolontaryjnym/charytatywnym 

 

udział w akcjach/wsparciu Akademickiego 
Biura Karier (ABK) 
źródło weryfikacji: zaświadczenia z 
Akademickiego Biura Karier lub dokumentu 
potwierdzającego udział studenta w 
akcjach/wsparciu ABK 

 

Kryterium premiujące orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
źródło weryfikacji: na podstawie orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej 
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 
Może być to w szczególności orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy zespół ds. orzekania  
o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy 
orzeczników ZUS i inne równoważne 
orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.).  

 

1. Ja niżej podpisany/a ______________________________ zgłaszam swoje uczestnictwo  
w projekcie „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” nr POWR.03.01.00-00-S075/17, 
realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem3 osobą korzystającą równocześnie z Programu Erasmus Plus+ 
4.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu i spełniam określone w nim kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 

4. Oświadczam, że posiadam status studenta na kierunku wskazanym w niniejszym formularzu  
w punkcie V INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW NA UJK. Zobowiązuję się do natychmiastowego 
pisemnego poinformowania  Biura Projektu o  jego utracie. 

5. Oświadczam, że nie byłem/am i nie  jestem uczestnikiem  programu stażowego w ramach 
niniejszego projektu. 

                                                           
3 niepotrzebne skreślić 
4 Wsparciem w ramach projektu nie mogą być objęci studenci uczelni zagranicznych studiujący na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  
w Kielcach w ramach Programu Erasmus Plus+, jak również studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczący  
w Programie Erasmus Plus+. 
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6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody5 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w powyższym formularzu do celów rekrutacji do projektu pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów 
i Pedagogów” przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce,  
ul. Żeromskiego 5 (administratora danych osobowych).  
Jestem świadomy/a faktu, że: 
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 
2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, 
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu, 
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji do 

projektu oraz przez okres przechowania tego typu dokumentacji, który wynika z odrębnych 
przepisów, 

5) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  
oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług 
zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, 

7) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w 
oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na 
adres e-mail stazeS075@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy,  

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl  
lub na ww. adres pocztowy. 

8. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego za 
złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym oświadczam, że dane 
zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

 

Kielce, dnia ……………………………… r.                            ………………………………….…………………….. 

            (czytelny podpis Kandydata do projektu) 

                                                           
5 niepotrzebne skreślić 
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