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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
z066/18/………………./……………… 

(Indywidualny numer zgłoszeniowy) 
 

-FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA (STUDENTA/KI) DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
pn. „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU ASP W KRAKOWIE” 

 

Nr projektu: POWR.03.05-00-00-z066/18 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III 
„Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół 
wyższych. 
 

I. DANE KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. 
 

KANDYDAT 

1 Imię i nazwisko  

2 Nr PESEL            

3 Płec   kobieta   mężczyzna 

4 

Wiek w chwili 
przystąpienia do projektu 
(w przypadku braku 
PESEL) 

 

5 Wykształcenie 
 Niższe niż podstawowe    podstawowe  gimnazjalne   
 ponadgimnazjalne  policealne  wyższe 

6 Dane kontaktowe 

Wojewo dztwo:  

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowos c :  

Ulica:  

Nr budynku: Nr lokalu: 

Kod pocztowy:  

Telefon kontaktowy: 

Adres email: 
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Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędo w pracy, 
 w tym:  
 Długotrwale bezrobotna (powyz ej 12 m-cy) 
 Inne 

 Bierna zawodowo, 
w tym:  
 

 Ucząca się, w tym: 
planowana data zakon czenia edukacji 
w placo wce edukacyjnej  
……………………………………………………… 
 Osoba nieuczestnicząca 
w kształceniu lub szkoleniu 
 Inne 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, 
 w tym:  
 Długotrwale bezrobotna (powyz ej 12 m-cy) 
 Inne 

 Osoba pracująca 

Wykonywany zawo d:  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Zatrudniony w: 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

8 
Osoba nalez ąca do mniejszos ci narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 

 TAK     NIE 
  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

9 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkan  

 TAK     NIE 

10 Osoba z niepełnosprawnos ciami 
 TAK     NIE 
  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

11 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (niz  
wymienione powyz ej w pkt. 8-11) 

 TAK     NIE 
  ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Dodatkowe informacje 

12 Student/ka ASP w Krakowie  TAK     NIE 

13 Wydział  Wydział Architektury Wnętrz 
 Wydział Form Przemysłowych 

 Wydział Rzeźby 
14 Semestr studiów  

15 Średnia ocen z przedmiotów 
kierunkowych uzyskana w 
semestrze poprzedzającym 
semestr, w którym kandydat 
zgłasza swój udział w Projekcie 

 

16 Student Pracowni Projektowania 
Tekstyliów Użytkowych 
wybierający tę pracownię jako 
projektowanie kierunkowe w 
danym semestrze lub jako 
pracownię dyplomującą (dyplom 
magisterski) - dotyczy 
studentów Wydziału Form 
Przemysłowych 

 TAK     NIE  
 NIE DOTYCZY 
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17 Technologia wybrana w toku 
studiów (dotyczy studentów 
Wydziału Rzeźby) 

 

18 Wybrana forma udziału w 
Projekcie 

 staż / praktyka 
 szkolenie / kurs / warsztaty 
 wizyta studyjna 
 zajęcia dodatkowe 
 inna, proszę podać jaka 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

II. Wymagane dokumenty 
1. Zaświadczenie z Dziekanatu dla potwierdzenia studiowania w ASP Kraków wraz ze wskazaniem wydziału; 
2. Portfolio kandydata (o ile było wymagane). 

III. Oświadczenie kandydata 
 

Ja niżej podpisany/a..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
oświadczam, że: 

a) zapoznałam/łem się z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. 
„ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU ASP W KRAKOWIE”, które akceptuję i w przypadku 
zakwalifikowania do Projektu deklaruję jego przestrzeganie, jednocześnie przyjmuję do wiadomości 
możliwość zmiany Regulaminu i zobowiązuję się każdorazowo do zapoznania się ze zmianami w wyżej 
wymienionym dokumencie w całym okresie realizacji Projektu, 

b) zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) w przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuje się do podpisania umowy 
uczestnictwa w projekcie (przed otrzymanym wsparciem) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

d) Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest ustalenie poziomu kompetencji uczestników 
projektu przed i po zakończeniu wsparcia. 

e) W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę ASP w Krakowie dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

f) W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy (podjęcia zatrudnienia), rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz ewentualnej 
kontynuacji kształcenia ( na studiach I, II, III stopnia). 

g) wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych 
w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 
2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), do celów związanych z rekrutacją i monitoringiem projektu pn. „Zintegrowany 
Program Rozwoju ASP w Krakowie” nr POWR.03.05-00-00-z066/18, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju”, Działanie 
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych przez ASP w Krakowie oraz inne instytucje odpowiedzialne za 
realizację /nadzór/kontrolę/ monitoring programów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020; 

h) oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ny o prawie dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania; 

i) Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, tel. 422-24-
50, e-mail: rektor@asp.krakow.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się 
kontaktować pod adresem: iod@asp.krakow.pl. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu 
rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 
 
 

   ............................................................. 

 Czytelny podpis kandydata/tki 
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IV. Rekrutacja do projektu – wypełnia Uczelnia 
 

Wymagania dodatkowe– Wydział Architektury Wnętrz: 

Lp. Kryterium rekrutacji Przyznana punktacja: 

1 Udokumentowane zainteresowanie zakresem 
merytorycznym wsparcia - ocena prac artystycznych / 
portfolio 

(w skali od 0 do 10) 
 
 

2 Dodatkowe kryterium (w przypadku dużej ilości 
zgłoszeń o takiej samej punktacji): 
Znajomość dziedziny – weryfikowana podczas rozmowy 
z kandydatami 

(w skali od 0 do 10) 
 
 

 
Wymagania dodatkowe (wypełniają studenci swojego wydziału)–Wydział Form Przemysłowych 

Lp. Kryterium rekrutacji Przyznana punktacja: 

1 Student Pracowni Projektowania Tekstyliów 
Użytkowych wybierający tę pracownię jako 
projektowanie kierunkowe w danym semestrze lub jako 
pracownię dyplomującą (dyplom magisterski) 

Warunek spełniony – 1 pkt 
Warunek niespełniony – 0 pkt 

 

2 Student 7 semestru studiów I stopnia lub 4 semestru 
studiów II stopnia 

Warunek spełniony – 1 pkt 
Warunek niespełniony – 0 pkt 

 
 

3 Dodatkowe kryterium (w przypadku większej ilości 
chętnych aniżeli miejsc): średnia ocen z przedmiotów 
kierunkowych uzyskana w semestrze poprzedzającym 
semestr, w którym kandydat zgłasza swój udział w 
Projekcie 

 

 
Wymagania dodatkowe (wypełniają studenci swojego wydziału)–Wydział Rzeźby 

Lp. Kryterium rekrutacji Przyznana punktacja: 

1 Zgodność wybranej w toku studiów technologii z 
wybraną formą wsparcia w projekcie. 

Warunek spełniony – 1 pkt 
Warunek niespełniony – 0 pkt 

 
2 Szczególne osiągniecia artystyczne studenta/-tki 

oceniane w oparciu o portfolio kandydata 
(w skali od 0 do 10) 

 
 

3 Dodatkowe kryterium (w przypadku większej ilości 
chętnych aniżeli miejsc): średnia ocen z przedmiotów 
kierunkowych uzyskana w semestrze poprzedzającym 
semestr, w którym kandydat zgłasza swój udział w 
Projekcie 
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V. Szczegóły wsparcia – wypełnia Uczelnia 

 
1 Data rozpoczęcia udziału w 

projekcie 
 

2 Data zakończenia udziału w 
projekcie 

 

 
 


