
 
FORMULARZ REKRUTACYJNY  

do uczestnictwa w projekcie pt. 

 

„PSW – uczelnia z przyszłością”  

       ZAKRES_WSPARCIE STUDENTÓW 

UWAGA!!! Formularz (tylko białe pola) należy wypełnić czytelnie: elektronicznie (komputerowo) lub ręcznie – 

wyłącznie drukowanymi literami. Wszystkie pola muszą być wypełnione. W polach wyboru właściwą odpowiedź 

należy zaznaczyć „X”. Wypełniony formularz (oryginał) prosimy dostarczyć osobiście na adres Biura projektu. 

 

 

 

 

 Lp. Nazwa Dane 

Dane studenta/-tki: 

 

1. Imię, imiona:  

2. Nazwisko:  

3. PESEL:  

4. Brak PESEL:  TAK      NIE 

5. Płeć:  KOBIETA      MĘŻCZYZNA 

Dane kontaktowe 

6. Telefon kontaktowy:  

7. Adres e-mail:  

Dane odnośnie 

studiów 

8. 

Kierunek studiów: 

DIETETYKA 

FILOLOGIA _JĘZYK ANGIELSKI 

FILOLOGIA_JĘZYK ROSYJSKI 

FIZJOTERAPIA  

PEDAGOGIKA  

SOCJOLOGIA 

 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE  

9. 

Studia I stopnia  

Studia II stopnia  

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

Data wpływu   

Godzina wpływu   

Numer ewidencyjny   



 

10. 

Nabór: 

nabór 2016/2017 

nabór 2017/2018 

nabór 2018/2019 

 

 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

11. 

Średnia ocen uzyskana w toku studiów 

(należy dołączyć zaświadczenie z 

Dziekanatu o średniej ocen począwszy 

od I semestru) 

Załącznik zaświadczenie ze średnią  

 

………………… 

 

 

 TAK      NIE 

12. 

Inne zaświadczenia, kopie certyfikatów, 

dyplomów itp. potwierdzających 

aktywność studencką 

 

 TAK*      NIE 

*……………szt. 

w przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać 

ilość załączonych dokumentów  

Deklaracja formy 

wsparcia 13. 

NA KIERUNKU DIETETYKA :  

a) Wizyta studyjna w zakładzie 

mleczarskim 

b) Wizyta studyjna w zakładzie 

mięsnym 

c) Warsztaty – umiejętność pracy z 

pacjentem 

d) Warsztaty – podstawy treningu 

siłowego 

e) Warsztaty – techniki obróbki 

żywności w kuchni  

NA KIERUNKU FILOLOGIA – 

JĘZYK ANGIELSKI: 

a) Warsztaty-Cyfrowy angielski; 

 

b) Warsztaty-Kultura, gramatyka  

i stylistyka języka polskiego; 

 

c) Warsztaty – Tłumaczenie 

audiowizualne 

NA KIERUNKU FILOLOGIA – JĘZ. 

ROSYJSKI: 

 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 

 



 
a) Warsztat pracy tłumacza 

NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA: 

a) Wizyta studyjna w uzdrowisku 

b) Szkolenie certyfikowane – Podstawy 

terapii manualnej 

c) Szkolenie certyfikowane – Podstawy 

metod neurofizjologicznych (PNF 

podstawowy cz .I i II); 

d) Szkolenie certyfikowane 

Kinesiotaping  

e) Szkolenie certyfikowane – Masaż 

tkanek głębokich 

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: 

a) Wizyta studyjna SOS Wioska 

Dziecięca w Siedlcach; 

 

b) Warsztat – Animator czasu wolnego 

NA KIERUNKU SOCJOLOGIA: 

a) Wizyta studyjna media w praktyce 

 

b) Zajęcia z praktykami media lokalne 

 

SZKOLENIA MIĘKKIE: 

a) Komunikacja interpersonalna  

i grupowa komunikacja społeczna 

 

b) Umiejętność pracy w grupie  

i zarządzanie zespołem 

  

c) Zarządzanie stresem i zachowanie  

w sytuacjach trudnych 

 

d) Autoprezentacja 

  

e) Organizacja pracy i zarządzanie 

czasem 

 TAK      NIE 

 

 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 
 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 

 TAK      NIE 
 

 

 TAK      NIE 

 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

 TAK      NIE 

 

Oświadczam, że: 

 

a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie pn.: PSW – uczelnia z przyszłością; 

b) spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w projekcie, tj.: w momencie 

przystąpienia do projektu jestem studentem/studentką trzeciego/drugiego roku studiów stacjonarnych na 

jednym z wymienionych kierunków tj. Dietetyka, Filologia –język angielski, Filologia –język rosyjski, 



 
Fizjoterapia, Pedagogika, Socjologia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej; 

c) zostałem/-łam poinformowany/a, że projekt pn.: „PSW – uczelnia z przyszłością” jest wspófinansowany  

z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. 

Kompleksowe programy szkół wyższych; 

d) zobowiązuję się do informowania Kadry projektu przez okres 6 miesięcy od uzyskania statusu absolwenta 

o swoim statusie na rynku pracy, poprzez niezwłoczne złożenie oświadczenia informującego o podjęciu 

zatrudnienia lub rozpoczęciu kształcenia. Jednocześnie zobowiązuję się do odpowiedzi na zapytania  

o status na rynku pracy, kierowane pocztą, drogą mailową lub telefonicznie przez Zespół projektowy.  

e) zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „PSW – uczelnia  

z przyszłością” wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 22/2019 z dnia 27.05.2019 r. i zobowiązuję się 

do jego przestrzegania; 

f) zostałem/-łam pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  

lub zatajenie prawdy; 

g) na etapie składania formularza rekrutacyjnego do powyższego projektu zostałem/-łam poinformowany/a 

o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego 

(niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego 

pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej); 

h) zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostałem/am 

poinformowany/a, że: 

- administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej (dalej PSW) z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Sidorska 95/97; 

- z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez j.sroka@pswbp.pl; 

- dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są do celów związanych z rekrutacją  

i selekcją prowadzoną na potrzeby realizacji projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”; 

- dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 

pkt a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie 

wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

- dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia rekrutacji do projektu PSW – uczelnia  

z przyszłością oraz przechowywane będą w celach archiwalnych; 

mailto:j.sroka@pswbp.pl


 
- odbiorcą/ami danych osobowych będą osoby z ramienia PSW realizujący projekt PSW – uczelnia  

z przyszłością, NCBR oraz instytucje nadzorujące i kontrolujące itp.; 

- przysługują mi następujące prawa w stosunku do PSW: żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie 

realizacji praw poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym 

j.sroka@pswbp.pl;  

- mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że 

administrator (PSW) naruszył  przepisy o ochronie danych osobowych; 

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

- dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

i) wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wypowiedzi przez PSW, dla celów 

działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu „PSW – uczelnia z przyszłością”. 

Zgadzam się aby fotografie wykonane podczas danej formy wsparcia: szkolenia/wizyty studyjnej mogły 

zostać umieszczone na stronie internetowej Projektu. 

 

……………………………………………………   ……………………………………………… 

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

mailto:j.sroka@pswbp.pl

