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Załącznik Nr 2 do Regulaminu stażu zawodowego 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU ZAWODOWYM 

 

Udział w programach zajęć dodatkowych w ramach projektu, inne udokumentowane osiągnięcia studenta 

w tym  działalność na rzecz uczelni, zakładu etc. 

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

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

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

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

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

 

Sugerowana firma, przedsiębiorstwo, w którym chciałbym/chciałabym odbyć staż  (nazwa, adres) 

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

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

 

Deklaruję uczestnictwo w stażu zawodowym realizowanym w ramach projektu pt.: „Budownictwo – 

kierunek zamawiany”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  nr 

projektu: UDA-PO KL 04.01.02-00-196/12-00, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,   

 

 

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

                                                                                            MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                            CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

* właściwe podkreślić 

Dane 

podstawowe 

Imię/imiona: Nazwisko: 

Data urodzenia: PESEL: 

Adres 

zamieszkania 

Ulica: Miejscowość: 

Nr domu/ Nr lokalu Miasto/Wieś* Kod pocztowy Województwo 

Kierunek 

studiów 

Nr 

indeksu 
BUDOWNICTWO  

*Studia stacjonarne 

       * Studia niestacjonarne       

Rok studiów:  

 

 

Semestr:  

 

 

Dane 

kontaktowe 

Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: e-mail: 
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KARTA OCENY KANDYDATA 

 

Data wpływu deklaracji: 

  

PRZYZNANA 

PUNKTACJA: 

 

Średnia ocen uzyskana w 

dotychczasowym okresie 

studiów: 

  

 

Udział studenta w zajęciach 

dodatkowych w ramach 

projektu: 

  

 

Inne udokumentowane 

osiągnięcia studenta: 

  

 

RAZEM: 

 

 

Decyzja o przyznaniu/ nie przyznaniu  stypendium stażowego, oraz miejscu odbywania stażu 

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

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

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

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

PODPISY  KOMISJI  KONKURSOWEJ: 

 

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

 


