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Formularz rekrutacyjny 
 
Tytuł projektu: „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” 
Nr Umowy: POWR.03.01.00-00-DU50/18-00 
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
 
Data wpływu kwestionariusza/Godzina/Podpis osoby przyjmującej 
 

 
DANE KANDYDATA/KANDYDATKI  

(uzupełnij drukowanymi literami) 

Kierunek studiów: ……………………………………… 
 

Imię (imiona)  
 

Nazwisko 
 

Data urodzenia 
 

Miejsce urodzenia 
 

PESEL 
 

Narodowość 
 

Rodzaj dowodu tożsamości: 
 

Seria i numer dowodu tożsamości: 
 

Dla cudzoziemców 
Typ dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP (wiza/karta pobytu itp.) 
 
Numer dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP 
 
Data ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP 
 
 
Płeć 

□ kobieta 

□ mężczyzna 

Status mieszkaniowy 

□ obszar miejski 

□ obszar wiejski 
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Adres zamieszkania 

Województwo 
 
Powiat 
 
Kod pocztowy 
 
Miejscowość 
 
Ulica 
 
Nr domu 
 
Nr lokalu 
 
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zamieszkania) 

Kod pocztowy 
 
Miejscowość 
 
Ulica 
 
Nr domu 
 
Nr lokalu 
 
Dane kontaktowe 
Telefon komórkowy 
 
e-mail 
 
 

Uzasadnienie udziału w Projekcie: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie pn. „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” 
realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w ramach art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa studentów w projekcie „Studia dualne 
w PWSZ w Chełmie”. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza rekrutacyjnego w projekcie nie jest jednoznaczne 
z przyjęciem mnie do projektu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu 
i sprawozdawczości Projektu „Studia dualne w PWSZ w Chełmie”. Miejscem przetwarzania 
i gromadzenia danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 
54, 22-100 Chełm. Studentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich 
poprawiania oraz usunięcia. 

4. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
 
 

 
 

  

 

 

Miejscowość Data (dd-mm-rrrr) Czytelny podpis  
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