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Data wpływu

………………………………………………….
Załącznik nr 1

(Wypełnia osoba przyjmująca formularz)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
Tytuł projektu
Numer umowy
Priorytet
Działanie
Poddziałanie

Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse”
……………………………………………………………….
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Podziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy

Dane dotyczące uczestnika (proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię:

Nazwisko:

Płeć*:
 M

 K

Data i miejsce urodzenia:

Wiek w latach:

PESEL ……………………………………………..
Wykształcenie

NIP

 brak

 podstawowe

 gimnazjalne

 ponadgimnazjalne

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

 pomaturalne
 tak

 wyższe
 nie

Adres zameldowania
Miejscowość:.............................................
.

Województwo: .......................................

Powiat: …………………………...………

Kod pocztowy: .........-............................

Poczta: ……………………………………..
Ulica: ………………………….……….
Nr
lokalu:...................................................... Obszar: miejski 
wiejski 

Nr domu: ..........................................

E-mail:

Telefon stacjonarny: …………………………………….…..
Telefon komórkowy: ………………………………….……..

………………………………………………………………….

*właściwe zaznaczyć

Projekt Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Adres do korespondencji
Miejscowość:.............................................
.

Województwo: ....................................... Powiat: …………………………...………
Kod pocztowy: .........-............................ Poczta: ……………………………………..

Ulica: ………………………….……….

Nr lokalu:...................................................... Obszar: miejski 
E-mail:
Telefon stacjonarny: …………………………………….…..
………………………………………………………………….
Nr domu: ..........................................

wiejski 

Telefon komórkowy: ………………………………….……..

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Bezrobotny
W tym osoba długotrwale bezrobotna
Nieaktywny zawodowo
W tym osoba ucząca się lub kształcąca
Zatrudniony
W tym:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE
1

Rolnik

Samozatrudniony

2

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie

3

Zatrudniony w małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Zatrudniony w administracji publicznej

4

5

6

Zatrudniony w organizacji pozarządowej

7

1

Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 1991r. Nr 7, poz. 24, z późń. zm.
2
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracowników
3
4

Osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników.

Osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 249 pracowników.

5
6
7

Osoba pracująca w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników.
Osoba zatrudniona w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych.
Osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2

Jestem studentem/absolwentem UMCS kierunku*
 Matematyka i finanse

 Inne

Znajomość języków obcych*:
 angielski

 niemiecki

 rosyjski

 inny …………………….

Chciałbym(abym) skorzystać ze wsparcia w ramach projektu*:
 Stypendia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wpisać wyniki matur)

Zajęcia wyrównawcze:
 Matematyka
 Informatyka
Zajęcia warsztatowe:
 Matematyka
 Informatyka
Zajęcia dodatkowe:
 Wybrane modele matematyczne w ekonomii
 Arytmetyka finansowa w Excelu
 Pakiety statystyczne i ekonometryczne
 Programowanie obiektowe
 Szeregi czasowe, indeksy i prognozowania
 Modelowanie systemów informatycznych w języku UML
 Modele matematyczne w naukach aktuarialnych
 Wstęp do budowy aplikacji korporacyjnych
 Panele i warsztaty z pracodawcami
 Staż krajowy
 Staż zagraniczny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, przez Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-031 Lublin, ul pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, do celów rekrutacyjnych
projektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
…………………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis czytelny

3

Oświadczam, że:
1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka
i Finanse”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
realizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie umowy
podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami udziału w w/w Projekcie i zgodnie
z wymogami jestem uprawniony(a) do uczestnictwa w nim.
3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem projektu i go akceptuję.
4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Akceptuję fakt, iż ostateczne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie będzie zależało od
spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych uczestnictwa w Projekcie zawartych
w Regulaminie Projektu oraz że ostateczne zakwalifikowanie do danej formy wsparcia
w ramach projektu będzie zależało od spełnienia kryteriów określonych w odpowiednich
regulaminach.
6. Dane przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi
faktycznemu i są prawdziwe. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę
w przypadku podania nieprawdziwych danych.
7. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Projektu Nowe
studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących informacje
zawarte powyżej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie lub podmiot
uprawniony do celów sprawozdawczych oraz monitoringu i ewaluacji Projektu. Moja zgoda
obejmuje również przetwarzanie w/w danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie
zmieniony cel przetwarzania.

9. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Realizatora Projektu i Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie

…………………………………………
Miejscowość, data

……….…………………………………….
Podpis czytelny

4

