
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA –  edycja II” 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny i/lub dydaktyczny 

WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU 
Pieczątka Realizatora projektu Indywidualny Numer Formularza  

Data i godzina wpływu  
Podpis przyjmującego  

Tytuł projektu „NAUKA –  STA Ż –  GOSPODARKA – edycja II”  

Nr umowy   UDA-POKL.08.02.01-18-008/13 

Projektodawca INNpuls Sp. z o.o.  

KRYTERIA FORMALNE 

Lp.  Lp. Nazwa   

I 

Dane 
podstawowe 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

 

3. Płeć  K       M 

4. Data i miejsce urodzenia  

5. 
Seria i nr dowodu 
osobistego 

 
6. Dowód osobisty 
wydany przez 

 

7. PESEL  

9. Wykształcenie 

 wyższe 

 pomaturalne 

 ponadgimnazjalne (na poziomie szkoły średniej – średnie lub zasadnicze zawodowe) 

 gimnazjalne(ukończone na poziomie wyższym niż poziom szkoły średniej, ale nie wyższe) 

 podstawowe 

 brak 

II 

Adres 
zamieszkania 
(w 
rozumieniu 
Kodeksu 
Cywilnego)  

1. Ulica   

2. Nr domu   3. Nr lokalu  

3. Miejscowość   5.  Kod pocztowy  

6. Gmina  7. Powiat  

8. Województwo   

9. Obszar 
 miejski 

 wiejski 

III 
Adres 
koresponden
cyjny 

1. 
Wpisać jeżeli jest inny niż 
adres zameldowania 

 

IV 
Dane 
kontaktowe 

1. Nr tel. stacjonarnego  

2. Nr tel. komórkowego  

3. Adres e-mail  

V 
Status 
Kandydata  

1. Status 

 pracownik naukowy uczelni  

 pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni  

 pracownik dydaktyczny uczelni  

2. 
Stanowisko (podać 
stanowisko pracy podane 
na umowie o pracę) 

 

3. Tytuł naukowy 

 profesor 

 dr hab. inż.  

 dr hab.  

 dr inż.  

 dr 

 mgr inż.  



 

 

                                                 
1 BSWP (skrót) – branża strategiczna województwa podkarpackiego.  
2 Jeśli Kandydat nie współpracował – proszę wpisać nie dotyczy.  

 mgr 

4. Dyscyplina naukowa  

5. Specjalność naukowa  

6.  
Profil działalności 
naukowej, zbieżny z 
BSWP1 

 elektromaszynową, w tym lotniczą 

 chemiczną 

 spożywczą 

 informatyczną 

 turystyczną 

 zdrowiem 

 eko-technologiami 

 energooszczędnym budownictwem 

7. 

Nazwa i adres 
pracodawcy – tożsama z 
zaświadczeniem o 
zatrudnieniu  

 

VI  
Staż w 
projekcie   

1.  
Nazwa i adres 
Przyjmującego na staż  

 

2. 
Preferowany okres 
odbywania stażu (od... 
do..., maks. 4 miesiące) 

 

3. 
Preferowana liczba 
godzin stażowych/m-c 

 

4. 
Preferowane dni 
odbywania stażu 

 dzień powszedni, godziny pracy  

 dzień powszedni, godziny 16.00-20.00 

 weekend 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

1. 

Opis obszaru, zakresu, metod badawczych, 
tematyki prowadzonych dotychczas badań oraz 
ich powiązania z branżami strategicznymi 
regionu  

 

2. 
Opis dotychczasowej współpracy ze 
środowiskiem biznesowym2 

 

2. 

Uzasadnienie odbycia stażu (maks. 2 strony, 
czcionka maks. 11 pkt, interlinia maks. 1,15) 
 
W uzasadnieniu proszę jednoznacznie wskazać  
cel udziału w Stażu, odnieść się do tematyki 
prowadzonych badań naukowych, spodziewanych  
możliwości ich wykorzystania w praktyce 
gospodarczej, znaczenia ich wyników oraz wdrożeń 
tych wyników dla rozwoju gospodarczego całego 
regionu, z uwzględnieniem branż strategicznych dla 
Podkarpacia oraz tzw. inteligentnych specjalizacji 
regionu; proszę uwzględnić korzyści płynące ze 
stażu dla uczelni (obecnego miejsca pracy), branży, 
wskazać prawdopodobne innowacje 
(procesowe/produktowe/organizacyjne) 
opracowane i/lub wdrożone dzięki udziałowi w 
Stażu  itp. 

 



 

 

 
 
 

……………………………………………………….………….. 
Miejscowość, data 

 
 

……………………………………………………….………….. 
Czytelny podpis 

 
Załączniki do Formularza zgłoszeniowego:  
Załącznik nr 1: Zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające zatrudnienie na uczelni przez cały okres realizacji Stażu. 
Załącznik nr 2: CV Kandydata (opcjonalnie z kopiami dyplomów i certyfikatów potwierdzających umiejętności i uprawnienia). 
Załącznik nr 3: Oświadczenia Kandydata o: zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; o niepozostawaniu w stosunku 
pracy i powinowactwa/pokrewieństwa; o zachowaniu poufności informacji; o niekaralności karą dostępu do środków 
publicznych. 
Załącznik nr 4: Wniosek o Staż wraz z Indywidualną Koncepcją Stażu – podpisany zarówno przez Kandydata, jak i 
Przyjmującego na staż (osoba/osoby do reprezentacji oraz Opiekun stażu).  


