2022 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
STAŻU
Rekrutacja do programu stażowego w ramach projektu "ProUG – Program Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego" (nr POWR.03.05.00–00–Z308/17)

* Wymagane
* Ten formularz zarejestruje Twoje imię i nazwisko, dlatego wypełnij swoje imię i nazwisko.

1. Imię *
dane wnioskodawcy

2. Nazwisko *
dane wnioskodawcy

3. Potwierdzam, że jestem studentem trzeciego roku studiów I stopnia - kierunek
Gospodarka przestrzenna *
kryterium dostępu
Tak
Nie
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4. Numer albumu *
dane wnioskodawcy

5. Telefon kontaktowy *
dane wnioskodawcy

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail) *
dane wnioskodawcy

7. Nie posiadam zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta w
semestrze poprzedzającym termin rekrutacji. *
kryterium dostępu
Tak
Nie

8. Proszę załączyć ZAŚWIADCZENIE (wydane przez pracownika dziekanatu WNS)
zawierające informacje o posiadaniu statusu studenta, planowanym terminie
zakończenia studiów, o średniej z ocen z semestru poprzedzającego termin rekrutacji
oraz o zaległościach w nauce. *
nazwa pliku: "Imię Nazwisko_zaświadczenie"



Przekaż plik

Limit liczby plików: 1 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk
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9. Wypełniłam/em ankietę kompetencji *
kryterium dostępu
Tak
Nie

10. Moja średnia ocen z semestru poprzedzającego termin rekrutacji *
kryterium merytoryczne
4,5-5
4-4,49
3,5-3,99
3-3,49
<3,00

11. Oświadczam, że nie posiadam kierunkowego doświadczenia zawodowego [1]
uzyskanego w trakcie praktyk/staży zawodowych [2], zatrudnienia, wykonywania
innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. *
kryterium merytoryczne
[1] - rozumianego jako doświadczenie pracy w zawodzie związanym z gospodarką przestrzenną lub
pokrewnym
[2] - nie wlicza się praktyki zawodowej będącej elementem programu kształcenia formalnego lub
kształcenia i szkolenia zawodowego, uregulowanej przepisami prawa krajowego, której ukończenie jest
obowiązkowe w celu ukończenia studiów lub uzyskania dostępu do określonych zawodów.
Tak
Nie

12. Proszę załączyć CV (nazwa pliku "Imię Nazwisko_CV") *
kryterium merytoryczne



Przekaż plik

Limit liczby plików: 1 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk
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13. Proszę załączyć list motywacyjny (nazwa pliku "Imię Nazwisko_LM") *
kryterium merytoryczne



Przekaż plik

Limit liczby plików: 1 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk

14. Jeżeli chcesz zdobyć punkty w ramach kryterium merytorycznego - Czynny udział w
działalności wydziałowej lub uczelnianej, załącz dokument potwierdzający typ
działalności, czas trwania, zakres działalności (nazwa pliku "Imię Nazwisko_KM2")
kryterium merytoryczne - nieobowiązkowe



Przekaż plik

Limit liczby plików: 5 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk

15. Jeżeli chcesz zdobyć punkty w ramach kryterium merytorycznego - Aktywność
naukowa wnioskodawcy, załącz dokument potwierdzający aktywność naukową
(nazwa pliku "Imię Nazwisko_KM3")
kryterium merytoryczne - nieobowiązkowe



Przekaż plik

Limit liczby plików: 5 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk

16. Jeżeli chcesz zdobyć 10 punktów w ramach kryterium premiującego, załącz
dokumenty potwierdzające fakt poszukiwania instytucji potencjalnie mogącej
dysponować miejscami stażowymi (nazwa pliku "Imię Nazwisko_KP10")
kryterium premiujące - nieobowiązkowe



Przekaż plik

Limit liczby plików: 2 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk
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17. Jeżeli chcesz zdobyć 15 punktów w ramach kryterium premiującego, załącz
dokumenty potwierdzające uzyskanie potwierdzenia chęci przyjęcia na staż (nazwa
pliku "Imię Nazwisko_KP15")
kryterium premiujące - nieobowiązkowe



Przekaż plik

Limit liczby plików: 2 Limit rozmiaru pojedynczego pliku: 10MB Dozwolone typy plików:
Word,Excel,PPT,PDF,Obraz,Wideo,Dźwięk

18. Potwierdzam, że informacje podane we wniosku o dofinansowanie stażu oraz w
załącznikach do regulaminu są zgodne z prawdą. *
Tak
Nie

19. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji oraz z Regulaminem
programu stażowego i akceptuję ich treść. *
Tak
Nie

20. Oświadczam, iż uzyskałam/em informację o współfinansowaniu projektu przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. *
Tak
Nie

Ta zawartość nie została stworzona ani zatwierdzona przez firmę Microsoft. Podane przez Ciebie informacje zostaną przesłane właścicielowi formularza.

Microsoft Forms
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