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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy na sta ż dla pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego 

REJESTRACJA PRACOWNIKA  

Nie spełnienie poni ższych kryteriów formalnych uniemo żliwia udzielenie odpowiedzi na dalsze 
pytania. 

Lp.  Oświadczenia pracownika  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

1 

Posiadam zatrudnienie na umowę o 
pracę/mianowania jako pracownik 
naukowy/naukowo-dydaktyczny (zgodnie z 
Regulaminem). 

wybierz 
□ TAK 

Pole ukryte 

2 Deklaruję chęć udziału w projekcie. 
wybierz 
□ TAK 

Pole ukryte 

 

DANE OSOBOWE PRACOWNIKA   

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

3 Imię wpisz Pole ukryte 
4 Nazwisko wpisz Pole ukryte 

5 Płeć 
wybierz 1 pozycję 

□ Mężczyzna 
□ Kobieta 

Pole ukryte 

6 PESEL  wpisz Pole ukryte 
7 Telefon kontaktowy wpisz Pole ukryte 
8 Adres poczty elektronicznej (e-mail) wpisz Pole ukryte 

9 
Adres zameldowania/ zamieszkania 
pracownika naukowego 

  

 Województwo wpisz Pole ukryte 
Powiat wpisz Pole ukryte 
Gmina wpisz Pole ukryte 
Poczta wpisz Pole ukryte 
Kod pocztowy (np. XX-XXX) wpisz Pole ukryte 
Miejscowość wpisz Pole ukryte 
Ulica wpisz Pole ukryte 

 Nr domu  wpisz Pole ukryte 
Nr lokalu wpisz Pole ukryte 

10 

Adres zamieszkania jeśli jest inny niż 
zameldowania (tj. województwo, powiat, 
gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, 
ulica, nr domu, nr lokalu) 

wpisz Pole ukryte 
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DANE O ZATRUDNIENIU, TEMATYKA I ZAKRES PROWADZONYCH  BADAŃ PRACOWNIKA  

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

11 
Pełna nazwa jednostki organizacyjnej/ 
wydziału / katedry / zakładu  itp.  

wpisz Pole nieukryte 

12 
Staż pracy na stanowisku naukowym lub 
naukowo-dydaktycznym 

wpisz Pole nieukryte 

13 Stanowisko pracy na umowie o pracę 

wybierz 1 pozycję 
□ Profesor 
□ Profesor 
nadzwyczajny 
□ Adiunkt 
□ Asystent 

Pole nieukryte 

14 Tytuł lub stopień naukowy 

wybierz 1 pozycję 
□ Prof. 
□ Dr hab. 
□ Dr hab. inż. 
□ Dr 
□ Dr inż. 
□ Mgr 
□ Mgr inż. 
□ Inny (jaki?) 

Pole nieukryte 

15 
Opis obszaru, zakresu, metod badawczych, 
tematyki prowadzonych badań. 

wpisz Pole nieukryte 

16 

Słowa kluczowe opisujące zainteresowania 
badawcze, preferowane branże, obszary 
działania kandydata na staż (np. bio, hodowla 
komórek, informatyka). 

wpisz Pole nieukryte 

17 

Słowa kluczowe opisujące dziedziny / branże / 
obszary / formy współpracy z 
przedsiębiorstwami (np. bio, hodowla komórek, 
analiza). 

wpisz Pole nieukryte 

18 

Dodatkowe informacje dotyczące (np. 
publikacji, projektów badawczych, grantów, 
znajomości języków obcych, uprawnień, 
programów, kursów, szkoleń, wystąpień 
naukowych, itp.)  

wpisz Pole nieukryte 

 

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKA   

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

19 
Czy jako pracownik naukowy/naukowo-
dydaktyczny współpracował/a Pan/Pani ze 
środowiskiem biznesowym? 

wybierz 
□ NIE 
□ TAK 

Pole nieukryte 

20 
Czy współpracował/a Pan/Pani z biznesem w 
ramach wcześniej realizowanego przez CM 
UMK projekcie np. „Z nauki do biznesu”? 

wybierz 
□ NIE 
□ TAK 

Pole ukryte 

21 

Proszę wymienić przykładowy rodzaj 
współpracy z przedsiębiorstwami przy 
realizacji prac badawczych w ostatnich 3 
latach. 

jeśli dotyczy wybierz 
maksymalnie 5 (lista 

rozwijana) 
□ Ekspertyza 
□ Doradztwo 
□ Konsultacje 
□ Szkolenia 
□ Badania naukowe 
□ Analiza 
□ Pomiar 
□ Know-how 

Pole nieukryte 
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□ Inne(jakie?)… 

22 
Czy jako pracownik naukowy należy lub 
należał/a Pan/Pani w ostatnich 3 latach do 
jakiś sieci współpracy lub klastrów itp.? 

wybierz 
□ TAK (jakich?) 
□ NIE 

Pole ukryte 

23 
Proszę opisać działalność dodatkową (np. 
własna działalność gospodarcza, nazwa 
organizacji, pełniona funkcja).  

jeśli dotyczy wpisz Pole ukryte 

 

PREFERENCJE PRACOWNIKA DOTYCZ ĄCE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM 
BIZNESOWYM  

Lp.  Pytanie  Odpowied ź pole ukryte/  
nie ukryte  

24 
Preferowane branże działalności 
przedsiębiorstwa na staż. 

wpisz Pole nieukryte 

25 
Propozycja przedsiębiorstwa, w którym 
odbywałby się staż 

wpisz Pole nieukryte 

26 
Którą ze swoich dyscyplin naukowych 
preferuje Pan/Pani wykorzystać w ramach 
stażu? 

wybierz maksymalnie 
5 pozycji (lista 

rozwijana) 
□ biochemia 
□ inżynieria 
biomedyczna 
□ biofizyka 
□ biologia 
□ biologia medyczna 
□ biotechnologia 
□ chemia 
□ farmakologia 
□ fizyka 
□ medycyna 
□ mikrobiologia 
□ technologia 
żywności i żywienia 
□ zdrowie publiczne 
□ inne (jakie?) …. 

Pole nieukryte 

27 
Preferowany rodzaj współpracy w ramach 
stażu 

Wybierz  (lista 
rozwijana) 

□ wymiana wiedzy i 
dobrych praktyk  
 □ transfer technologii/ 
innowacji 
 □ realizacja 
wspólnych projektów/ 
przedsięwzięć 
 □ komercyjna 
współpraca 
□ inny (jaki?) … 

Pole nieukryte 

 

Dołącz CV (plik doc.)  

INFORMACJE DO ZAAKCEPTOWANIA 

Po wypełnieniu, a przed ostatecznym zatwierdzeniem elektronicznego formularza należy sprawdzić 
poprawność wprowadzonych danych. Pod każdą zakładką elektronicznego formularza pojawia się 
możliwość edycji wpisanych danych. 
 



Projekt  pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”  
 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Następnie pojawiają się pola, których odznaczenie jest obowiązkowe. Niezaakceptowanie powyższych 
warunków jest tożsame z rezygnacją udziału w projekcie „Z nauki do biznesu – II edycja”. 
 
 
�  Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z Regulaminem w ramach udziału w projekcie  

pn. „Z nauki do biznesu – II edycja” i zaakceptowałem/am jego warunki.  

�  Oświadczam, że jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę/mianowania jako pracownik 
naukowy/naukowo-dydaktyczny. 

�  Oświadczam, że zostałem poinformowany i akceptuję, iż z uwagi na ograniczoną liczbę 
ostatecznych uczestników projektu pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”, wypełnienie niniejszej 
deklaracji nie gwarantuje udziału w projekcie. 

�  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów związanych z realizacją i promocją projektu 
pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”. 

�  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  
dla potrzeb realizacji projektu pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”, finansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

�  Ostatni staż musi się zakończyć nie później niż dnia 30 listopada 2014 roku. 

�  Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie  
pn. „Z nauki do biznesu – II edycja”. 

�  Oświadczam, iż nie uczestniczę w stażu organizowanym w ramach innego projektu VIII Priorytetu 
POKL. 

�  Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych 
danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. 

�  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż projekt pn. „Z nauki do biznesu – II edycja” jest 
współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

�  Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych zgodnie z zapisami Regulaminu – załącznik nr 1 – 
formularz zgłoszeniowy dla pracownika naukowego/naukowo-dydaktycznego.  

 
 
Na końcu jest możliwość wydruku uzupełnionego formularza a następnie zatwierdzenie danych.  

 

 


