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Załącznik nr 1 – Deklaracja udziału w szkoleniach - wzór do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pt.: 
„Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego”  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  

w szkoleniach podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego 

Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………………………. (PESEL: … ...-… …-… …-… …-… … …) 

Zamieszkały/a……..…………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: .…………………………………… Adres e-mail:…………….………………………………………..……. 

deklaruję chęć uczestnictwa w następujących szkoleniach: 

 szkolenie zagraniczne, 

 szkolenia krajowe z zakresu: 

 Szkolenie medialne, 

 Szkolenie z wykorzystaniem programu do przeprowadzenia analizy statystycznej, 

 szkolenie z wykorzystania programu Turnitin w dydaktyce, 

 Różnice kulturowe, 

 Storytelling, 

  Tworzenie wspólnych programów nauczania design-thinking, 

 Ewaluacja procesu szkolenia, 

 Narzędzia internetowe, 

 Gry symulacyjne w nauczaniu, 

 Grywalizacja – kształcenie stacjonarne, 

 Kształcenie na odległość, 

 Grywalizacja na odległość, 

realizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w ramach projektu pt.” Wzrost kompetencji kadry 

dydaktycznej Uczelni Łazarskiego” (nr projektu POWR.03.04.00-00-D148/16-00) realizowanym w 

okresie od 1.03.2017 roku do 28.02.2019 roku, realizowanego w ramach naboru Narodowego 

Centrum badań i Rozwoju - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III. 

„Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.4. „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa 

wyższego”.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Jestem osobą zatrudnioną na Uczelni Łazarskiego  na podstawie umowy o pracę/ umowy cywilno-

prawnej*. 

2. Posiadam/ nie posiadam* stopień naukowy doktora.  
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3. Spełniam kryteria rekrutacyjne uprawniające mnie do uczestnictwa w Projekcie. 

4. Oświadczam, że prowadziłem/prowadzę/jestem gotowy/a prowadzić zajęcia dydaktyczne dla 

studentów w języku angielskim (nie dotyczy osób które wybrały szkolenia krajowe). 

5. Zapoznałem/am się z regulaminem Projektu, dostępnym na stronie internetowej Uczelni, 

akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby Projektu, w trakcie jego realizacji i 

po zakończeniu Projektu. 

7. Oświadczam, że dane złożone w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III. „Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.4. „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”. 

 

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

(Miejscowość, data)                                                  Imię i nazwisko, czytelny podpis uczestnika projektu) 

* podkreśl właściwe 


