
 

  
Projekt "Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia " 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
(dla studentów/ek PWSZ w Nysie) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE1 

Tytuł projektu:  

"Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia" 

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z042/18 

Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

I. Informacje o Kandydacie/Kandydatce²: 

 

1.Nazwisko i imię  

 

2.Adres e-mail  

 

3. Nr albumu      

 

4. PESEL      

 
dobrowolnie deklaruję swój udział w: 
    w module I - Programy kształcenia, 

 kształceniu e-learningowym 

 kształceniu prowadzonym w pracowni wirtualnej rzeczywistości 

 
    w module II - Podnoszenie kompetencji studentów 

 interdyscyplinarnych praktycznych zajęciach w grupach projektowych 

 seminariach z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej 

 certyfikowanym/ch szkoleniu/ach/kursie/ach podnoszącym/ch kompetencje w 
danym zawodzie 

 
¹ formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie deklaracją przystąpienia do projektu  

² Prosimy wypełniać czytelnie i drukowanymi literami. 



 

  



 

II. Pozostałe dane kandydata/tki do projektu 

 

Średnia ocen2  

Instytut/Kierunek studiów  

Semestr studiów  

Orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności 

       TAK                                                   NIE 
   

Obszar zamieszkania     Obszar miejski                                 Obszar wiejski 

 

III. Zaangażowanie w rozwój uczelni 

 

Przynależność do koła naukowego    TAK                                    NIE 
 Jeśli tak to do jakiego   

Bycie członkiem samorządu 
studenckiego 

  TAK                                    NIE 

Inne (jakie?)  
 
1. Zgłaszam swoje uczestnictwo do Projektu pn. "Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II 

- doskonalenie jakości kształcenia ". 

2. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. 
3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem ww. projektu i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego zasad. 

4. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w 

projekcie, tj. jestem studentem/studentką studiów stacjonarnych w PANS w Nysie; w 

przypadku zapisu na certyfikowane szkolenia oraz pozostałe szkolenia i warsztaty 

jestem studentem/studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia 

w PANS w Nysie. Kryterium obowiązuje obligatoryjnie studentów/studenki, 

którzy/które wezmą udział w module II.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

6. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej 

dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 

7. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o współfinansowaniu projektu przez 
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Pouczenie: uczestnik jest uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za 
złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 

 
 
 

………………..........…………….. 

 
 

 
 

………………………………………………. 
Miejscowość i data  Czytelny podpis 

 

 
³ Średnia ocen ze wszystkich semestrów od początku studiów -wylicza dziekanat; w przypadku zapisu na 
certyfikowane szkolenia oraz pozostałe szkolenia i warsztaty 



 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Nazwa załącznika 
Liczba 

załączników 
Zaświadczenie o średniej z dziekanatu  
Zaświadczenie o udziale w kołach naukowych, organizacjach 
studenckich 

 

Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności  

      

 
 .......................................... .............................................................. 
 Miejscowość i data Podpis czytelny Kandydata/tki do projektu 

 

 

Data wpłynięcia zgłoszenia  

Numer zgłoszenia  

 
  



 

 
 

OCENA KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU 
I. OCENA FORMALNA 

Lp. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 

1.  Spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie: 

Kandydat/ka, biorący/a udział w Module I posiada wymagany 
status studenta/ki danego kierunku studiów stacjonarnych I lub II 
-go stopnia w PANS w Nysie 

  

2.  Spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie: 

Kandydat/ka biorący/a udział w Module II posiada wymagany 

status studenta/ki czterech ostatnich semestrów danego 

kierunku studiów stacjonarnych I stopnia w PANS w Nysie  

  

Uwagi: 

II. OCENA MERYTORYCZNA 

Lp. KRYTERIA MERYTORYCZNE 
Liczba możliwych 

punktów do uzyskania 

Liczba 

punktów 

3.  Średnia ocen ze wszystkich semestrów od 

początku studiów, obowiązuje obligatoryjnie 

studentów/studentki, którzy/które wezmą 

udział w Module II tj. zapisujących się na 

certyfikowane szkolenia oraz pozostałe 

szkolenia i warsztaty 

Liczba pkt=średnia ocen do 3 

miejsca po przecinku 

1-4 pkt 

 

Uwagi: 

4.  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  tak - bezwzględne 

pierwszeństwo 

 

Uwagi: 

5.  Udział w pracach kół naukowych, organizacji 

studenckich 

nie-0 ; tak-1-2 pkt  

Uwagi: 

6.  Teren zamieszkiwania: obszary wiejskie nie-0 ; tak-1 pkt  

Uwagi: 

SUMA PUNKTÓW przyznanych podczas oceny merytorycznej  

Kandydat/ka spełnia kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w projekcie, tj. jest 
studentem/studentką wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu kierunków studiów 
stacjonarnych w PANS w Nysie; w przypadku zapisu na certyfikowane szkolenia oraz pozostałe szkolenia i 
warsztaty jest studentem/studentką jednego z czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia w PANS w 
Nysie. Kryterium obowiązuje obligatoryjnie studentów/studenki, którzy/które wezmą udział w module II. 
 
 

 ............................................. .................................................................... 
 Miejscowość i data     Podpisy osób dokonujących oceny 


