Załącznik nr 2a. Formularz zgłoszeniowy studenta PS

„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”
nr umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z305/18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STUDENTA
DANE KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU
Imię i nazwisko
Wydział/kierunek/
Tryb (stacjonarne lub
niestacjonarne),
stopień i semestr studiów1
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
1. Wyrażam wolę uczestniczenia w Projekcie w module III (M3) - Programy Stażowe.
2. Spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie.
3. Zapoznałem(am) się z Regulaminem ogólnym projektu i Regulaminem modułu III i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
4. Zostałem(am) poinformowany(a) o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na udział w postępowaniu
rekrutacyjnym.
6. Wyrażam zgodę na udział w testach i innych formach oceny i sprawdzenia kompetencji związanych
ze wszystkimi działaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie.
7. W momencie ubiegania się o przyjęcie do Projektu oraz przez okres uczestnictwa w Projekcie nie
korzystam i nie będę korzystać ze stypendiów w ramach innych środków z EFS (w ramach Priorytetu
III POWER).
8. Dane podane w nin. dokumencie oraz w innych dokumentach wynikających z przystąpienia do
Projektu są zgodne z prawdą – jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie
oświadczeń niegodnych z prawdą wynikającej z Kodeksu Karnego.
9. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
10. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianie jakichkolwiek
danych osobowych i kontaktowych wpisanych w deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz o zmianie
swojej sytuacji zawodowej, (np. podjęcie zatrudnienia).

POZOSTAŁE DANE KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU

1

Płeć



Kobieta



Mężczyzna

Oświadczam, że jestem osobą



pracującą zawodowo



niepracującą zawodowo

Oświadczam, że z chwilą
przystąpienia do projektu
Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności
Oświadczam, że sprawuję opiekę
nad dzieckiem lub osobą zależną
Oświadczam, że biorę udział
w pracach kół naukowych lub
organizacjach studenckich



jestem studentem
Politechniki Śląskiej



nie jestem studentem
Politechniki Śląskiej



tak



nie



tak



nie



tak



nie

Aktualny w dniu złożenia formularza (do 28 lutego z semestru zimowego, do 30 września z semestru letniego)
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ZAŁĄCZNIKI
Nazwa załącznika

Liczba załączników

Wydruk z SOTS ze średnią ocen z poprzedniego semestru
Test z języka angielskiego
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

______________________
Miejscowość i data

_________________________
Podpis Kandydata/tki do projektu

OCENA KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU
I.
L.P

1.

OCENA FORMALNA

KRYTERIA OBLIGATORYJNE

TAK

NIE

Spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie:
a. jest studentem wymaganego semestru studiów I lub II stopnia,
b. jest studentem wymaganego kierunku studiów na Politechnice Śląskiej,
c. jest osobą bierną zawodowo.

Uwagi:

II.
L.P.
1.
2.

OCENA MERYTORYCZNA
PRZYZNANA LICZBA
PUNKTÓW

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Średnia ocen z poprzedniego semestru
(Średnia ocen z poprzedniego semestru = liczba punktów)
Znajomość języka angielskiego
(Wynik w % podzielony na 50 = liczba punktów )

3.

Działalność w kole naukowym (tak - 0,5, nie-0)

4.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tak – 1 pkt, nie – 0 pkt)

5.

Opieka nad osobami zależnymi (tak – 1 pkt, nie – 0 pkt)
SUMA PUNKTÓW przyznanych podczas oceny merytorycznej

______________________
Miejscowość i data

_____________________________
Podpisy osób dokonujących oceny
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