
 
 

 
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w Projekcie 

„Mistrzowie Dydaktyki” 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie 

„Mistrzowie Dydaktyki” 

 

 

Nazwisko: ......................................................................................................................................  

 

Imię: ..............................................................................................................................................  

 

Nr telefonu: ..................................................................................................................................  

 

e-mail:  ..........................................................................................................................................  

 

Kierunek studiów……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Specjalność…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer indeksu (albumu)………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie realizowanym przez Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Deklaruję swój udział w zajęciach dydaktycznych z 

wykorzystaniem tutoringu, oferowanych w ramach Przedmiotu Swobodnego Wyboru (PSW-

OT), w łącznym wymiarze 75 godzin, odbywających się przez 3 kolejne semestry.  

 

 

 

 

.......................................................... 
(miejscowość i data) 

 

.......................................................... 
(czytelny podpis kandydatki/kandydata) 

 

 



 
 

 
 

 

Oświadczam, że: 

1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. Oświadczam, 

że jestem studentką/studentem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich. 

2. Oświadczam, że średnia ocen po pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia lub 

pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich mieści się w przedziale 4,5 – 5,0 i 

wynosi …………………….. 

3. Ponadto oświadczam, że (właściwe zaznacz. Pole nieobowiązkowe)1: 

□ jestem laureatem/laureatką olimpiady międzynarodowej i zająłem/zajęłam: 

□ I miejsce:  

□ II miejsce:  

□ III miejsce i dalsze:  

□ jestem laureatem/laureatką olimpiady krajowej i zająłem/zajęłam: 

□  I miejsce:  

□ II miejsce:  

□ III miejsce i dalsze:  

□  jestem laureatem/laureatką programu „Diamentowy Grant”  

□ posiadam doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i/lub publikacji artykułów 

naukowych: 

□ udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym  

□ udział w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim  

4. Zostałam/em poinformowana/y o warunkach uczestnictwa w planowanych działaniach 

w Projekcie. 

5. Zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności prawnej za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 
 

 

 

 

 

 

 
1 proszę o dostarczenie w formie skanu lub kserokopii zaświadczeń potwierdzających: udział i zajęcie miejsca w 
olimpiadach przedmiotowych lub międzynarodowych, zaświadczenie zawierające średnią ocen z I semestru 
studiów, inne zaświadczenia dot. m.in. udziału w badaniach naukowych, konferencjach czy wydruki 
opublikowanych tekstów naukowych 



 
 

 
 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji oraz 

uczestnictwa studentów w Projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” realizowanym przez Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

 

 

 

.......................................................... 
(miejscowość i data) 

 

.......................................................... 
(czytelny podpis kandydatki/kandydata) 

 

 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie w karcie zgłoszenia informacje odpowiadają stanowi 

faktycznemu i są prawdziwe. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany 

o odpowiedzialności prawnej, jaką poniosę w przypadku podania nieprawdziwych danych. 
 

 

 

 

.......................................................... 
(miejscowość i data) 

 

.......................................................... 
(czytelny podpis kandydatki/kandydata) 

 


