
 

 „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku” 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu pt.  
Kompleksowy program rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku” z dnia 01.10.2020 r. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku” nr POWR.03.05.00-00-z048/18, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych. 

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię/Imiona 
 

 

Nazwisko 
 

 

Kierunek studiów 
 

☐     Filologia angielska 
☐     Pedagogika 
☐     Zarządzanie 

Nr albumu 
 

 

Uczestnik projektu w innych zadaniach 
 

☐     TAK                    ☐   NIE        
(należy zaznaczyć kwadrat/lub wstawić X) 

Ja, niżej podpisany/a: 

Deklaruję uczestnictwo ww. projekcie w zakresie Zadania 1 – Moduł programów kształcenia 

Oświadczam, że: 
• wszystkie dane w niniejszym formularzu podałem/am zgodne z prawdą jestem świadomy/a odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
• spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie „Kompleksowy program rozwoju 
Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku”. 
• zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu ww. projektu przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
• zobowiązuję się do uczestnictwa w min 80% zajęć, rzetelnego wypełniania ankiet przeprowadzanych na potrzeby 
projektu. 
• w przypadku zmiany danych teleadresowych, zaistnienia konieczności uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji 
projektowej – zobowiązuję się do uzupełnienia lub aktualizacji danych/dokumentacji niezwłocznie po ich wystąpieniu/lub 
wezwaniu przez Zespół Projektowy. 
Wyrażam zgodę na: 
• uczestnictwo w przedmiotowym projekcie i akceptuję warunki jego realizacji zawarte w Regulaminie Projektu 
Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku. 
• przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wykorzystywanie wizerunku w odniesieniu do działań dotyczących 
realizacji i ewaluacji ww. projektu. 
• na przekazywanie informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).  
                    ……………………………….                                                                                   …….……………………………………………………………….. 
                   Miejscowość i data                                                                          imię i nazwisko, czytelny podpis  

 

Wybieram zakres, w którym będę korzystać ze wsparcia 
 (należy zaznaczyć kwadrat/lub wstawić X) 

Wydział Neofilologiczny, Kierunek Filologia 
angielska-Nowoczesne technologie w tłumaczeniach 

☐     studia stacjonarne 
☐     I stopnia 
☐     II stopnia 

☐     studia niestacjonarne 
☐     I stopnia 
☐     II stopnia 

Wydział Studiów Edukacyjnych, Kierunek 
Pedagogika-Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
z nowoczesnymi  technologiami w edukacji 

☐     studia stacjonarne 
☐     I stopnia 
☐     II stopnia 

☐     studia niestacjonarne 
☐     I stopnia 
☐     II stopnia 

Wydział Nauk Społecznych Kierunek Zarządzanie-
Informatyka w zarządzaniu  

☐     studia stacjonarne 
☐     I stopnia 
☐     II stopnia 

☐     studia niestacjonarne 
☐     I stopnia 
☐     II stopnia 


