
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

Tytuł projektu 
INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR KOMPETENCJI W KRAJOWYCH 
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJACH 

Oś, w ramach której realizowany jest projekt III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

Obszar realizacji projektu cała Polska 

Numer projektu WND-POWR.03.01.00-00-K106/16 

Termin realizacji projektu Od 02 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 

Potwierdzenie przyjęcia formularza/Data zgłoszenia 

Podstawowe dane uczestnika projektu 

imię (imiona) nazwisko 

PESEL płeć       kobieta       mężczyzna 

data i miejsce 
urodzenia 

orzeczenie o 
niepełnosprawności       tak       nie 

Miejsce zamieszkania uczestnika projektu 

miejscowość kod pocztowy 

ulica nr domu/nr lokalu 

województwo powiat 

gmina 

Dane kontaktowe uczestnika projektu 

telefon (komórkowy 
lub stacjonarny) adres e-mail 
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Kryteria udziału w projekcie 

Student AGH, Wydział : 
     Zarządzania 

     Geologiii, Geofizyki i Ochrony 
 Środowiska 

     Metali Nieżelaznych 

Semestr: 1-wszy
2-gi
3-ci
4-ty
5-ty
6-ty
7-my
8-my
9-ty
10-ty

spełnia kryterium Student studiów :  I stopnia 
 II stopnia 

Aktywność zawodowa :       umowa o pracę 
      umowa cywilnoprawna 
      brak 

Średnia ważona ocen 
uzyskanych za ostatni semestr 
poprzedzający ubieganie się o 
udział w projekcie : 

      5 pkt - średnia do 4,0-4,49 
     10 pkt - średnia 4,5-4,99  
     15 pkt - średnia 5,0  

Liczba punktów 

Dodatkowe dane osobowe na 
potrzeby systemu SL2014 

   Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia* 

      TAK 
      NIE 

   Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań* 

      TAK 
      NIE 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących*       TAK 
      NIE 

      w tym:  w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 
       na utrzymaniu 

      TAK 
      NIE 

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej 
i dzieci pozostających na utrzymaniu* 

      TAK 
      NIE 

   Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
 wymienione powyżej)* 

      TAK 
      NIE 

* W przypadku odmowy podania informacji proszę nic nie zaznaczać, pozostałe pola są obowiązkowe.

Oświadczam, iż  zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz akceptuję zawarte 
w nim warunki. 

________________________ 

czytelny podpis 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą oraz że zostałem poinformowany 
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

________________________ 

czytelny podpis 
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