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Załącznik 

do zarządzenia Rektora nr 274A/2010 

z dnia 15 lutego 2010 r. 

 

PROJEKT „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” 

 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ   

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
Ja, niżej podpisana/y 

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

Imię i nazwisko studenta 

nr PESEL  .............................. 

oświadczam, że zapoznałam/em się z celami i założeniami projektu „WSISIZ DLA GOSPODARKI 

OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, 

realizowanego w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2013 r. przez Wyższą Szkołę 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wyższą Szkołą 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego UDA-

POKL.04.01.01-00-244/09-00 i będę uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach wyrównawczych z 

matematyki, realizowanych w ramach zadania 4 pt. „Fakultatywne zajęcia wyrównawcze dla 

studentów I roku „informatyki” oraz „zarządzania”” ww. Projektu. 

 

Świadom/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż: 

a. zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w niniejszym projekcie i w pełni go 

akceptuję, 

b. spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, zdefiniowane w 

w/w regulaminie, tzn. jestem studentem/studentką I roku studiów ........................ 

I stopnia na kierunku „..........................”, 
c. zostałem/am poinformowany/a, że projekt „WSISIZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA 

WIEDZY (GOW)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby w/w projektu. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ....................                            ....................……..………………    

            miejscowość i data                                 czytelny podpis uczestnika projekt 


