
   

 

 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      Załącznik nr 1  

  do Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. 

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 

 
 

\ 

 

WNIOSEK REKRUTACYJNY 
 

UWAGA!   

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji                          

i uczestnictwa w Projekcie. Regulamin dostępny jest na stronie www.wksir.uwm.edu.pl/student/projekt-dla-studentow-

lesnictwa oraz Biurze Projektu przy ul. pl. Łódzki 2, pok. 18, 10-727 Olsztyn (Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu). 

DANE PERSONALNE 

Imię: 

………....……………………………… 
Nazwisko: …………………………………………. 

Telefon kontaktowy: 

……….……………….. 
Adres e-mail …………...….........................@................. 

 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

  

  

o p 

 Jestem studentem/ką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  

Wydział i kierunek ………………………………………………………………. 

Stopień studiów ………………………………………………………………….. 

Semestr studiów …………………………………………………………………. 

Numer indeksu……………………………………………………………………. 

 Płeć 

 

 Kobieta                                           Mężczyzna 

Niepełnosprawność  

 Tak                                                 Nie 

Informuję, iż uzyskałem/am ocenę pozytywną z przedmiotów będących w programie studiów na IV i V 

semestrze (co potwierdzam załączonym dokumentem pn. „Wyciąg z dokumentacji przebiegu studiów” z 

systemu USOS).   

OCENY Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 

Przedmiot 
Ocena Ocena potwierdzona przez 

Komisję Rekrutacyjną* 
*Wypełnia członek Komisji Rekrutacyjnej  w. ćw. 

Dendrometria    

Nauka o surowcu drzewnym    

Geodezja leśna z geomatyką    

Systemy informacji przestrzennej    

Maszynoznawstwo leśne    

Dendrologia    

Fitopatologia leśna    

Data wpływu:  

Numer zgłoszenia:  
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POSIADANE UPRAWNIENIA1 

 Prawo jazdy kat. __________________
2
  Inne uprawnienia: 

 Uprawnienia pilarza  

 Uprawnienia brakarza  

 Uprawnienia arborysty  
1
Zaznaczyć posiadane uprawnienia spośród wymienionych 

2
 Wymienić posiadane kategorie 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 uczęszczałem na lektorat języka angielskiego na studiach 

 nie uczęszczałem na lektorat języka angielskiego na studiach, ale język angielski znam na 

poziomie……………. 

 nie uczęszczałem na lektorat języka angielskiego na studiach i nie znam języka angielskiego 

 

Proszę uszeregować swoje zainteresowanie uczestnictwem w poszczególnych certyfikowanych 

szkoleniach (od 1 do 5), gdzie 5 to najwyższe, a 1 to najniższe. 

 Kurs operatora harvestera  Kurs arborysty 

 Kurs pilarza  Kurs GIS 

 Kurs brakarza 
 

 

Proszę uszeregować swoje zainteresowanie uczestnictwem w poszczególnych zadaniach 

praktycznych realizowanych w formie projektowej  (od 1 do 3), gdzie 3 to najwyższe, a 1 to 

najniższe. 

 Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w 

pn.-wsch. Polsce 

 Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych 

nadleśnictwach pn.-wsch. Polski 

 Inwentaryzacja podrostów, jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie 

 

PRZECIWWSKAZANIA  

 do pracy na wysokościach  ………… 

 inne………..  ………... 

 

Po ukończeniu studiów na kierunku leśnictwo UWM zamierzam
1
: 

 kontynuować kształcenia na studiach II 

stopnia 

 podjąć pracę w innym kraju 

 kontynuować kształcenia na studiach III 

stopnia 

 założyć działalność gospodarczą 

 rozpocząć kształcenie na innym kierunku I 

stopnia 

 odbyć staż w Lasach Państwowych 

 podjąć pracę w Polsce ……………………………………….. 
                                    Wpisz własne 

1Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. 

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do 

ich przestrzegania. 

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie określone w regulaminie. 

3. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

5. Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

……………………………    …………………………………………... 
     MIEJSCOWOŚĆ I DATA           CZYTELNY PODPIS 

 


