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Zał. 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
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 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
W SZKOLENIACH REALIZOWANYCH W 

RAMACH PROJEKTU 
 (proszę wypełnid czytelnie, drukowanymi literami) 

 

                                                           
1 ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 

WPŁYNĘŁO: 
 
 

…………………………….……………………. 
Data wpływu  

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Imię i nazwisko  

Kraj  

PESEL            

 

PŁEĆ 
 Kobieta 
 Mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia  

Wiek w chwili przystąpienia 

do Projektu (liczba skooczonych 

lat na moment wypełniania 

formularza rekrutacyjnego) 

 

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0)
1
 

 podstawowe (ISCED 1) 

 gimnazjalne (ISCED2) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

 policealne (ISCED 4) 

 wyższe (ISCED 5-8) 

 DANE KONTAKTOWE 

Adres zamieszkania  

Województwo:  Powiat:  

Kod pocztowy:  Gmina:  

Miejscowośd:   Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Tel. kontaktowy 
 

 

E–mail (adres poczty 

elektronicznej): 
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2 Definicja „Osoba długotrwale bezrobotna” różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy (>6miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) –osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
(Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)  
3 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne (Definicja zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)  
4 MMŚP-mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo. 

SZCZEGÓŁY WSPARCIA 

Status osoby na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia do 
projektu: 

 osoba pracująca lub prowadząca działalnośd gospodarczą, 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy , w tym:  
  długotrwale bezrobotna

2
, 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym:  
  długotrwale bezrobotna, 

 osoba bierna zawodowo
3
 w tym:  osoba ucząca się lub kształcąca. 

Osoba pracująca:  

 osoba pracująca w administracji rządowej 

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 osoba pracująca w MMŚP
4
 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba prowadząca działalnośd 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 

Jestem nauczycielem 
akademickim 
prowadzącym zajęcia 
dydaktyczne z 
modułów/ 
przedmiotów : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37831/Wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/37831/Wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017.pdf
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5 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub 
innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
6 Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo bierni 
zawodowo.  (Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020) 
7 Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. (Definicja 

zgodna z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) 

 

STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia: 

 tak 

 nie 

 odmawiam podania    
informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkao: 
 tak 

 nie 

Osoba z niepełnosprawnościami
5
: 

 tak 

 nie 

 odmawiam podania                          
informacji 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
6
: 

 tak 

 nie 

w tym:  

w gospodarstwie domowym bez osób pracujących i z dziedmi pozostającymi na 

utrzymaniu
7
: 

 tak 

 nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu: 

 tak 

 nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

powyżej): 

 tak 

 nie 
 odmawiam podania 

informacji 

KRYTERIA REKRUTACJI I UCZESTNICTWA: 

Jestem zatrudniony/a w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na 
podstawie: 

 umowę o pracę 

 mianowania 

Termin obowiązywania aktualnej  umowy o pracę / mianowania 
zawartej z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie: 

od  do  

Jestem pracownikiem dydaktycznym 
/naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie pracującym na  
Wydziale: 

 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 

 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej  

 Wydział Nauk o Zdrowiu 

Moja ostatnia ocena 

pracownicza : 
 

 pozytywna 

 negatywna 

Ilośd przyznanych 

punktów: 

 

 

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE 
Wszyscy Uczestnicy/czki projektu wezmą udział w 4 obligatoryjnych szkoleniach. 

Szkolenie nr  1 
„Korzystanie ze specjalistycznych baz danych z uwzględnieniem specyfiki realizowanych  
przedmiotów” – 4 godziny 

Szkolenie nr  2 „Elektroniczne źródła informacji medycznej wspierające dydaktykę” – 6 godzin 
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Jednocześnie oświadczam, iż: 

 zostałem/am poinformowany/a, że ww. projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo 
dokumentujących przebieg zajęd edukacyjnych w ramach projektu „M-EDukator - program ustawicznego rozwoju 
kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Zgoda obejmuje m.in. takie formy publikacji 
jak: udostępnienie na stronie internetowej Organizatora: www.umlub.pl oraz na kanałach informacyjnych 
dotyczących projektu oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych projektu. Uczestnik/czka 
dopuszcza również możliwośd przetwarzania swojego wizerunku poprzez kadrowanie, 

 uprzedzony/na o odpowiedzialności za składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą (w rozumieniu Art. 233 KK), 
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

 Podpisanie niniejszego formularza oznacza akceptację zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

Szkolenie nr  3 „Tworzenie kursów e-learningowych”  – 10 godzin 

Szkolenie nr  4 „Bibliometryczna ocena dorobku naukowego w praktyce” – 4 godziny 

PREFEROWANE SZKOLENIE 
Każdy z Uczestników/czek może wziąd udział tylko w jednym z niżej wymienionych szkoleo. Proszę o określenie 

kolejności szkoleo wpisując obok nazwy szkolenia cyfrę od 1 do 4, przy czym 1 oznacza szkolenie najbardziej 
pożądane, a 4 szkolenie najmniej pożądane. 

   KOLEJNOŚĆ 

 
Szkolenie nr 1 
 

„Od książki do żywego pacjenta: praktyczne podejście do nauczania 
anatomii klinicznej” – 50 godzin 

 

 
Szkolenie nr 2 
 

„Nauczanie narracji w medycynie” – 10 godzin  

 
Szkolenie nr 3 
 

„InnoMED” – 30 godzin  

 
Szkolenie nr 4 
 

„Problem Based Learning” – 20 godzin  

ŹRÓDŁO INORMACJI O PROJEKCIE 

Skąd dowiedziała/ 

dowiedział się Pani/ 

Pan o projekcie? 

 Materiały promocyjne (plakat, ulotka) 

 Informacja od przełożonego 

 Spotkania bezpośrednie 

 Za pośrednictwem strony internetowej 

 Od znajomych 

 inne źródła, 
jakie?.......................................................................................................................................... 


