WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć wyrównawczych
na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego
przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu
„Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością”

Data przyjęcia wniosku ……………………………………

Podpis osoby przyjmującej wniosek………………………………………

Nazwisko i imię (imiona):…………………………………………………………………………………….....
Nr PESEL: …………………………………………………………………………………………………...….
Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………………………....
Rok akademicki: ……………………………………………………………………………………………...…
Nr semestru: ………………………………………………………………………………………………….....
Nr albumu: …………………………………………………………………………………………………..….
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………..……
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………...…...
1. Proszę o przyjęcie mnie na zajęcia wyrównawcze z (nazwa zajęć)
……………………………………………………………………………………………… ………………....
realizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu „Kierunki matematycznoprzyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” 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 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, zwanego dalej Projektem,
w semestrze ……………… roku akademickiego ………………………….
2. Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu zajęć wyrównawczych realizowanych na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku, którego postanowień zobowiązuję się
przestrzegać.
3. Zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach wyrównawczych, na które zostanę
zakwalifikowany/a.
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4. Zobowiązuję się do potwierdzania własnoręcznym podpisem obecności na zajęciach wyrównawczych.
5. Zobowiązuję się do starannego wypełniania przedkładanych mi ankiet ewaluacyjnych i wszelkich innych
dokumentów niezbędnych do właściwej realizacji Projektu.
6. Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż moja rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych
przed ich zakończeniem może być podstawą dochodzenia przez Uczelnię wobec mnie odpowiednich
roszczeń finansowych.
7. Zobowiązuję się, że w razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, złożę, pod rygorem
poniesienia przeze mnie odpowiedzialności dyscyplinarnej, stosowne pisemne oświadczenie.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku rekrutacyjnym
oraz na wgląd do dokumentów niezbędnych dla właściwej realizacji Projektu.
9. Składając niniejszy wniosek wypełnię i opatrzę własnoręcznym podpisem deklarację uczestnictwa
w Projekcie oraz oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Słupsk, dnia …………………………

Czytelny podpis Wnioskodawcy ………………………........

Decyzja Koordynatora Projektu /Kierownika Administracyjno-Merytorycznego:
Student/ka został/ła przyjęty/ta na zajęcia wyrównawcze
z………………………………………………………………………………………………………………….
Student/ka nie został/ła przyjęty/ta na zajęcia wyrównawcze z……………………...………………………….
z powodu…………………………………… .........................……………………..…………….……………..
……………………………………………………………………..…………………...………………………..
……………………………………………..…………………………………………...……………..…………

Podpis Koordynatora Projektu /Kierownika Administracyjno-Merytorycznego
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