
 
Załącznik 2 do Regulaminu Projektu 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

 

Ja, niżej podpisany/a ….............................................................................................................. 

Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………. 

oświadczam, że:  

 

1. wyrażam wolę uczestniczenia w Projekcie : 

 w module I - Programy kształcenia, 

 w module II - Podnoszenie kompetencji studentów, 

 w module IV - Wsparcie usług instytucji wspierających studentów w rozpoczynaniu 

aktywności zawodowej  

 w module V - Studia doktoranckie,  

 w module VI - Zarządzanie uczelnią.  

 zadanie 29  Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni  

i prowadzenia zajęć w języku obcym i zadanie 30 Działania podnoszące 

kompetencje informatyczne kadr uczelni 

 zadanie 29  Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni  

i prowadzenia zajęć w języku obcym i zadanie 30 Działania podnoszące 

kompetencje informatyczne kadr uczelni oraz udział w stażu dydaktycznym 

 zadanie 33 Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr 

kierowniczych i administracyjnych w uczelniach - szkolenia zarządcze 

 zadanie 33 Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr 

kierowniczych i administracyjnych w uczelniach - kurs językowy 

 

2. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie, 

akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa 

w projekcie określone w ww. Regulaminie.  

3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) 2014 -2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z098/17-00 współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na udział w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

5. Zobowiązuję się do wykorzystywania zdobytych w ramach projektu kompetencji dydaktycznych 

przez 1 semestr - rozpoczęty po zakończeniu otrzymywania wsparcia w Projekcie1. 

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu. 

7. 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). 

 
 
…..………………………………. ………………………………… 

Miejscowość i data Podpis Uczestnika Projektu 

 

                                                           
1 Dotyczy tylko Uczestników  Modułu VI zadania 29 i 30. 


