
 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY  

do uczestnictwa w projekcie: Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry dydaktycznej PSW 

 

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 do 

Biura projektu. 

 

Dane 

nauczyciela 

akademickiego 

Lp. Nazwa Dane 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. PESEL  

4. Płeć ���� KOBIETA     ���� MĘŻCZYZNA 

5. Wykształcenie wyższe ���� TAK      ���� NIE 

6. 
Rodzaj umowy zawartej z Państwową 
Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II  
w Białej Podlaskiej 

���� umowa o pracę  

���� umowa cywilno-prawna  

���� inna, jaka? ……………………………… 

7. Termin trwania umowy 

���� na czas nieokreślony 

���� na czas określony do dnia 

…………………………………. 

Dane 

kontaktowe 

8. Województwo  

9. Powiat  

10. Gmina  

11. Kod pocztowy  

12. Miejscowość  

13. Ulica  

14. Nr budynku i/lub lokalu  

15. Telefon kontaktowy  

16. Adres e-mail  

 

 

 

 



 

 

Oświadczam, że: 

a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie pn.: Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry 

dydaktycznej PSW, 

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

przystąpienia do projektu jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w Państwowej Szkole 

Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na okres umożliwiający udział w projekcie oraz 

okres, w którym prowadzone będą przeze mnie zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie 

kompetencji dydaktycznych, 

c) zostałam/em poinformowana/y, że projekt pn.: Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry 

dydaktycznej PSW jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, 

d) zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn.: Wymagam od siebie - nowe 

kompetencje kadry dydaktycznej PSW i zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

e) zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub 

zatajenie prawdy, 

f) na etapie składania formularza rekrutacyjnego do powyższego projektu zostałam/em poinformowana/y 

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), 

g) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do 

celów związanych z rekrutacją i selekcją (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 

 

 

…………………………………………………… …………………………………………………….… 

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział Pani/a  .......................................................................................................................  

pracownika Zakładu  ............................................................................................................................................  

w szkoleniu (niewłaściwe skreślić) Trzymaj poziom - intensywny kurs języka angielskiego / Metoda 

projektu edukacyjnego / Metoda Webquest / Metoda Flipped Learning / Metoda Peer Learning / 

Program STATISTICA w dydaktyce / Wykorzystanie platformy e-learningowej w dydaktyce 

w ramach projektu: Wymagam od siebie - nowe kompetencje kadry dydaktycznej PSW. 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………….……… 

(miejscowość i data) (pieczęć i czytelny podpis Kierownika Zakładu) 

 

 

 Data i godzina wpływu   

Numer ewidencyjny   


