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Zał. 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 
 
 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

W STAŻACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU 
(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

                                                           
1 ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 

WPŁYNĘŁO: 
 

…………………………….……………………. 
 

…………………………….……………………. 
Data wpływu i podpis osoby przyjmującej 

dokumenty 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Imię i nazwisko  

Kraj  

PESEL 
           

 

Data i miejsce urodzenia  

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)1 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

Płeć Kobieta                                                                  Mężczyzna  

DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania  
 (art. 25 Kodeksu cywilnego:  
„Miejscem zamieszkania osoby 
 fizycznej jest miejscowość, 
 w której ta osoba przebywa 
 z zamiarem stałego pobytu”)  

 

Województwo:  Powiat:  

Kod pocztowy:  Gmina:  

Miejscowość:   Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Obszar (miejsca 

zamieszkania): 

 miejski  

 miejsko-wiejski  

 wiejski  

Telefon  kontaktowy: 
 

 

E–mail (adres poczty 

elektronicznej): 
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2 Definicja „Osoba długotrwale bezrobotna” różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 

ponad 6 miesięcy (>6miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
(Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)  
3 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne (Definicja zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)  
4 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

STATUS UCZESTNIKA/CZKI  NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu: 

 osoba pracująca lub prowadząca działalność gospodarczą 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym 

                              długotrwale bezrobotna2 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym 

                              długotrwale bezrobotne 

 osoba bierna zawodowo3  

(Do biernych zawodowo zalicza się: osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, 
pomoc opieki społecznej, uczniów pobierających naukę w trybie dziennym, osoby odbywające karę 
pozbawienia wolności, osoby przebywające w domach opieki, osoby uzyskujące dochód m.in.  
z dzierżawy, wynajmu lokum, itp., osoby przebywające na urlopie wychowawczym). 

Gdy osoba bierna 
zawodowo, to: 

 osoba ucząca się 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 inne 

STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

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

 tak 

 nie 

 odmawiam podania danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 
 tak 

 nie 

Osoba z niepełnosprawnościami4: 

 tak 

 nie 

 odmawiam podania danych 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej: 
 tak 

 nie 
 odmawiam podania danych 

KRYTERIA REKRUTACJI 

Jestem studentem/studentką Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie: 

 tak 

 nie 

Dane dotyczące studiów 

Kierunek 

i semestr studiów: 

 Analityka medyczna (jednolite magisterskie), Semestr ……… 

 Fizjoterapia (I stopnia), Semestr ……… 

 Fizjoterapia (II stopnia), Semestr ……… 

 Ratownictwo medyczne (I stopnia), Semestr ……… 

Tryb studiów:  stacjonarny         

Numer albumu:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37831/Wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37831/Wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017.pdf
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Jednocześnie oświadczam, iż: 

 Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie spełniam kryteria kwalifikowalności, co 
uprawnia mnie do udziału w projekcie. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Uprzedzony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku do celów 
realizacji projektu PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym upublicznienia, publikacji, przetwarzania i powielania 
dowolnymi technikami (a w szczególności utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo dokumentujących 
przebieg zajęć edukacyjnych w ramach projektu). 

 Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do 
realizacji celów projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

Średnia ocen uzyskanych z 
poprzedniego roku studiów: 
(weryfikowana na podstawie 
zaświadczenia z dziekanatu) 

 

Załączam: 
 zaświadczenie o średniej arytmetycznej z ocen ze wszystkich przedmiotów  

z poprzedniego roku akademickiego 

Znajomość języka angielskiego lub 
języka kraju stażu:  
(weryfikowana na podstawie 
zaświadczenia lub certyfikatu)- 
dotyczy staży zagranicznych 

Poziom: 

 początkujący (A1-A2) 

 średniozaawansowany (B1-B2) 

 zaawansowany (C1-C2) 

Załączam:  zaświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego lub języka kraju 
stażu 

Jestem osobą korzystającą ze 
wsparcia w ramach programu 
Erasmus Plus + 
(weryfikacja na podstawie danych 
Zespołu ds. Współpracy z 
Zagranicą) 

 tak     

 nie 

PREFEROWANE WSPARCIE 

Staż krajowy: 

 dla studentów Analityki medycznej (jednolite magisterskie)    

 dla studentów Fizjoterapii (I stopnia) 

 dla studentów Fizjoterapii (II stopnia) 

 dla studentów Ratownictwa medycznego (I stopnia) 

Staż zagraniczny:  
 dla studentów Fizjoterapii (I stopnia) 

 dla studentów Fizjoterapii (II stopnia) 

ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 

Skąd dowiedziała/ dowiedział się 
Pani/ Pan o projekcie? 

 Materiały promocyjne (plakat, ulotka) 

 Spotkania bezpośrednie 

 Za pośrednictwem strony internetowej 

 Od znajomych 

 inne źródła, 
jakie?............................................................................................... 
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przystąpienie do ubezpieczenia NNW, OC, HIV/WZW oraz  
w przypadku staży zagranicznych do ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą niezbędnego do realizacji 
staży, a tym samym do przekazania danych typu imię i nazwisko, PESEL, kierunek i rok studiów oraz 
miejsce odbywania stażu do: Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 142A,  
02-305 Warszawa oraz Biuro PLUS Sp. z o.o., ul. Milenijna 12N, 20-884 Lublin (w zakresie ubezpieczenia 
staży krajowych i zagranicznych) oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 
Oddział Lublin, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin (w zakresie ubezpieczenia staży zagranicznych). 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na objęcie obowiązkowymi wstępnymi badaniami lekarskimi 
niezbędnymi do rozpoczęcia stażu, a tym samym do przekazania danych typu imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, PESEL, kierunek i rok studiów, numer albumu oraz miejsce odbywania stażu do: Ośrodek 
Medyczny DMP Sp. z o.o., ul. Projektowa 5, 20-209 Lublin. 

 Zostałem/am poinformowana/y o obowiązku przekazania beneficjentowi w terminie 4 tygodni po 
zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na 
temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

 Zostałem/am poinformowana/y o obowiązku przekazania beneficjentowi w ciągu trzech miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy. 

 Zostałem/am poinformowana/y o obowiązku przekazania beneficjentowi w ciągu 6 miesięcy po 
zakończeniu udziału w projekcie danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na 
temat kontynuowania kształcenia. 

 
 

 

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

Data i Podpis Kandydata/Kandydatki  

 

 


