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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

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  UCZESTNIKA                        (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię (imiona):  

Nazwisko  

Płeć:  Kobieta  Mężczyzna 

Data urodzenia: 

(DD MM RR) 

 

Kraj pochodzenia:  

PESEL:  

Wykształcenie: ponadgimnazjalne1 / policealne2 / wyższe 

 

III. DANE  KONTAKTOWE (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Adres zamieszkania 

Ulica:  

Nr budynku:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Powiat:  

Gmina:  

                                                           
1 Wykształcenie ponadgimnazjalne (ISCED 3)  –  ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 

wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Wykształcenie ponadgimnazjalne 
nabywa się po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcące; technikum; zasadnicza szkoła zawodowa 

2 Wykształcenie policealne (ISCED 4) ma na celu umożliwienie uczącym się zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie niższym 

od poziomu studiów wyższych. Ukończenie programu na poziomie ponadgimnazjalnym jest warunkiem przystąpienia do programów na 
poziomie policealnym. Programy nauczania na tym poziomie przygotowują do bezpośredniego wejścia na rynek pracy. (szkoła policealna) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liceum_og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technikum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasadnicza_szko%C5%82a_zawodowa
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Województwo:  

Kraj:  

Obszar wg stanu 

urbanizacji 
 teren miejski  teren wiejski 

Numer telefonu 

kontaktowego: 
 

Adres poczty 
elektronicznej            
e-mail: 

 

 

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

 

 osoba bierna zawodowo3 
 

 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: 

                                                           
3 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 

 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 
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Nazwa 
instytucji/przedsiębiorstwa  
 

 

……………………………………………………………………. 

Forma zatrudnienia 

 

 

V. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU w chwili przystąpienia do projektu  
(proszę zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie znaku X) 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia*4
 

 Tak  NIE 
 Odmawiam 

odpowiedzi 

W przypadku 
zaznaczenia 
opcji TAK, 
proszę podać: 

 

Status i/lub 

narodowość: 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań:         

 TAK  NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami*:    

………………………………………………  
(proszę podać rodzaj niepełnosprawności) 

 TAK  NIE 

 Odmawiam 

odpowiedzi 

 

Osoba przebywająca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących5: 

W przypadku zaznaczenia opcji TAK, 
proszę podać: 

w tym w gospodarstwie domowym z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu6: 

 

 TAK  NIE 

 TAK  NIE 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby dorosłej 

i dzieci pozostających na utrzymaniu:     

 TAK 

 

NIE 

                                                           
4 Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie): Cudzoziemcy na stale 
mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym 
mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy -każda osoba, która nie posiada 
polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej 
jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.  
5 Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób pracujących: Gospodarstwo domowe bez osób pracujących -gospodarstwo domowe, 

w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 
6 Osoby żyjące w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu: oznacza to, że osoba wykazana 

w kategorii dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu powinna być również wykazana we 

wskaźniku dot. gospodarstw domowych bez osób pracujących. 

 rolnik 

 inny …………………………………………………….. 
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Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (inna niż powyższe7)*  
 TAK  NIE 

 Odmawiam 

odpowiedzi 

*dane wrażliwe – Uczestnik może odmówić ich podania 

VI. 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) 

VII. WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU 

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

jego spełnienie8 
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 
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) 

 

                                                           
7 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy uwzględnić: 
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1; 
- byli więźniowie 
- narkomani 
- osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań 
- osoby z obszarów wiejskich 
8 W przypadku nie dołączenia wymaganych dokumentów kryterium uważa się za niespełnione. 
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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 jestem9 osobą korzystającą równocześnie z Programu Erasmus Plus+ 
10.  

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 VI 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. 

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody11 na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 moich danych osobowych zawartych w powyższym 
formularzu do celów rekrutacji do projektu pn.: „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
922 z późn. zm.). Jestem świadomy/a faktu, że: 
1) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 
2) podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będę mógł/mogła wziąć udziału  

w procesie rekrutacji do ww. projektu, 
3) moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.   

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) 

                                                           
9 niepotrzebne skreślić 
10 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+. 
11 niepotrzebne skreślić 

 


