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Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa projekcie 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do ZADANIA 2. STUDENTS UP! 

– CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 
 

(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, złożyć czytelny podpis) 

 

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Imię i nazwisko  

Kraj  

PESEL            

Data urodzenia: dzień-miesiąc-rok  

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

Płeć 
 kobieta 

 mężczyzna 

 DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania  

Województwo:  Powiat:  

Kod pocztowy:  Gmina:  

Miejscowość:   

Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Tel. kontaktowy  

E–mail (adres poczty 

elektronicznej): 
 

Status Uczestnika/czki projektu w chwili przystąpienia do projektu 

Status osoby na rynku 

pracy w chwili 

przystąpienia do 

 osoba pracująca 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 
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1 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów 

stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za 

bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane 
za bierne zawodowo. Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci studiów stacjonarnych, którzy są 

zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za 

które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą.  

- definicja opracowana na podstawie Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP) zawarta w Załącznik nr 2. Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014 – 2020 EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 

2020.   
2 Kryterium formalne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki do grupy docelowej. 
3 Kryterium formalne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki do grupy docelowej. 

projektu:  długotrwale bezrobotna   inne 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

   długotrwale bezrobotna   inne 

 osoba bierna zawodowo1, w tym: 

              osoba ucząca się    nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  inne 

Gdy osoba pracująca, 

to: 

 osoba pracująca w administracji rządowej 

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 osoba pracująca w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 inne 

Wykonywany zawód: 

 pracownik instytucji systemu 

ochrony zdrowia 
 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 
 kluczowy pracownik instytucji pomocy  

i integracji społecznej 

 nauczyciel wychowania 

przedszkolnego 
 pracownik instytucji rynku pracy 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 
 pracownik instytucji systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej 

 pracownik instytucji szkolnictwa 

wyższego 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
 rolnik 

 inny 

Zatrudniony/a w: 
(nazwa instytucji 

/ przedsiębiorstwa): 
 

KRYTERIA REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

Jestem studentem/ką 

Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie2: 

 studiów pierwszego stopnia, semestru: 

 trzeciego  czwartego  piątego  szóstego 
 

 studiów drugiego stopnia, semestru: 

 pierwszego  drugiego  trzeciego  czwartego 
 

 jednolitych studiów magisterskich, semestru:   

siódmego  ósmego  dziewiątego  dziesiątego 

 jedenastego  dwunastego 

Jestem studentem/ką Uniwersytetu 

Medycznego  w Lublinie kierunku3: 

 lekarski      pielęgniarstwo    położnictwo  fizjoterapia 

 ratownictwo medyczne   analityka medyczna  kosmetologia 
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4 Kryterium formalne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki do grupy docelowej. 
5 Kryterium merytoryczne oceny kwalifikowalności Kandydata/tki. Średnia obliczona zgodnie z §6 Regulaminu studiów w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, jako średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych liczoną do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem 

drugiej cyfry. 
6 Kryterium premiujące w ramach oceny merytorycznej. 
7 Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy w szczególności uwzględniać wskazane poniżej grupy: 

- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej  
ISCED 1 tj. poziomu podstawowego) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, 

- byli więźniowie, 
- narkomani, 

- osoby bezdomne, wykluczone z dostępu do mieszkań, 

- osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3 – słabo zaludnione, o ludności poniżej 5 tys. mieszkańców ), 
- lub innej w innej niekorzystnej sytuacji społecznej. 

- definicja opracowana na podstawie  Załącznika nr 2. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014 – 2020 EFS do Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.   
 

 

Studiuję w trybie4:  stacjonarnym                    niestacjonarnym 

Średnia ocen z ostatniego 

ukończonego roku akademickiego5: 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia: 

 tak 

 nie 

 odmawiam podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 
 tak 

 nie 

Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności6: 

 tak 

 nie 

 odmawiam podania  informacji 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej7:  

 tak 

 nie 

 odmawiam podania  informacji 

Jestem zainteresowany/a wzięciem udziału w szkoleniach 

certyfikowanych: 

 

 tak            nie 

 

Preferowany tryb szkoleń: 

wieczorowy 

 

 

 

weekendowy 

 

 

 
 

WYRÓR CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ 

 

Każdy Uczestnik/czka może wziąć udział tylko w jednym z niżej wymienionych szkoleń, w zależności od studiowanego kierunku. 

Proszę o określenie kolejności szkoleń wpisując obok nazwy szkolenia cyfrę od 1 do 4, przy czym 1- oznacza szkolenie najbardziej 

pożądane, a 4- najmniej pożądane szkolenie. 

Nazwa kierunku Nazwa szkolenia 
Wybór  
(cyfry od 

1 do 4) 

Lekarski: Desing thinking oraz podstawa nauczania w edukacji medycznej (20 h/gr.)  

Pielęgniarstwo: 

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (57h/gr.)  

Język migowy (125h/gr.)  

Edukator w cukrzycy (160h/gr.)  

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG (108h/gr.)  

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h/gr.)  

Położnictwo: Monitorowanie dobrostanu płodu (90h/gr.)  
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OŚWIADCZENIA: 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż: 

1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Zadaniu 2. STUDENTS UP! SZKOLENIA 

CERTYFIKOWANE jestem uprawniony/a do udziału w projekcie. 

3. Zapoznałem/łam  się w z zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawartymi w Regulaminie, 

akceptuję zasady w nim zawarte i wyrażam zgodę na przystąpienie do projektu. 

4. Zostałem/łam poinformowany/a, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 
5. Zostałem/ łam poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego 

statusu społecznego, co w przypadku odmowy podania danych dotyczących niepełnosprawności oznacza 

brak możliwości przyznania dodatkowych punktów premiujących w kryterium merytorycznym oceny 

Kandydatów/ek. 

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (57h/gr.)  

Język migowy (125h/gr.)  

Edukator w cukrzycy (160h/gr.)  

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG (108h/gr.)  

Ratownictwo 

medyczne: 

Rola dyspozytorów medycznych w Systemie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (24 h/gr.); 
 

BLS/AED (24h/gr.),  

Zdarzenia masowe w warunkach przedszpitalnych (24h/gr.),  

Przygotowanie szpitala do pracy przy zdarzeniach masowych (24h/gr.),  

Fizjoterapia: 

Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe (64h/gr.)  

Techniki uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (20h/gr.)  

Techniki energii mięśniowej (20h/gr.)  

Metody diagnostyki ruchowej kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej (48h/gr.)  

Metody diagnostyki ruchowej kręgosłupa lędźwiowego i stawów biodrowych, 

64h/gr.) 
 

Techniki rozluźnienia pozycyjnego (20h/gr.)  

Kosmetologia: 

Pielęgnacja skór problemowych (16h/gr.)  

Trychologia (8h/gr.)  

Peelingi chemiczne podstawowe (8h/gr.)  

Peelingi chemiczne rozszerzone (8h/gr.)  

Nauka masaży anty aging twarzy (8h/gr.)  

Mezoterapia (8h/gr.)  

Master class dla kosmetologów (24h/gr.)  

Lasery (8h/gr.)  

Analityka 

medyczna: 

Podstawy laboratoryjnej diagnostyki schorzeń o podłożu autoimmunologicznym 

(24h/gr.), Diagnostyka procesów autoimmunologicznych (24h/gr.), Flebotomia 

(8h/gr.).  
 

Analiza statystyczna danych w medycynie laboratoryjnej (35h/gr.), Praktyczna 

statystyka w medycynie laboratoryjnej, planowanie badań i opracowywanie 

wyników (35h/gr.), 
 

Walidacja metod pomiarowych w laboratorium medycznym (24h/gr.), Zarządzanie 

danymi i statystyką w laboratorium medycznym (16h/gr.) 
 

Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem 

szpitalnym (24h/gr.), Point-of-care testing (8h/gr.), Algorytmy doboru badań i 

postępowania diagnostycznego w medycynie (24h/gr.) 
 

Optymalizacja procedur pracy w laboratorium mikrobiologicznym (8h/gr.).  
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6. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji 

Projektu oraz zobowiązuję się do podpisania Oświadczenia Uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny 

realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku do celów realizacji 

Projektu 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). 

8. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Zobowiązuję się do zawarcia Umowy Uczestnictwa przed rozpoczęciem uczestnictwa w formach wsparcia 

przewidzianych w Projekcie. 

10. Zostałem/am poinformowana/y o obowiązku przekazania Beneficjentowi do 6 miesięcy po zakończeniu 

udziału w Projekcie danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat 

kontynuowania kształcenia. 
11. Uprzedzony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (w rozumieniu art. 233 

Kodeksu Karnego), niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne  

ze stanem faktycznym . 

 

 

 

 ………………………………………………………….……………………………………… 
Data i Podpis Kandydata/Kandydatki 

 
 


