Załącznik nr 1
do Regulaminu staży studenckich

Wniosek o przyjęcie na staż
I. Informacje o kandydatce/kandydacie:
Imię/imiona i nazwisko:
miejscowość: __________________________________________
Adres zamieszkania

ulica: __________________________________________________
nr domu: _______

PESEL
Nr albumu

nr lokalu: _________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

II. Oświadczenia i zobowiązania kandydatki/kandydata:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Niniejszym oświadczam, że spełniam wymogi określone w Regulaminie staży w odniesieniu do kwalifikowalności uczestnika stażu, tj. jestem
studentką/studentem* kształcącą/-cym* się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu
Jestem świadoma/-y*, że projekt pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oświadczam, że zapoznałam/-em* się z Regulaminem staży studenckich i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
Jestem świadoma/-y*, że obecność na stażu jest obowiązkowa.
Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że stażysta może zostać wydalony przez pracodawcę z podanych niżej przyczyn:
a) stawienie się na stażu w stanie nietrzeźwym lub po przyjęciu innych środków odurzających,
b) utrudnianie pracy pracownikom pracodawcy poprzez nieprawidłowe zachowanie podczas stażu,
c) nagminne spóźnianie się na staż,
d) inne objęte przepisami prawa.
Jestem świadoma/-y*, że nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu lub wystąpienie innej przyczyny powodującej konieczność wydalenia mnie
ze stażu przez pracodawcę obliguje mnie do zwrotu całego kosztu brutto uzyskanego dofinansowania stażu.
Zobowiązuję się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej w Regulaminie staży w terminach w nim określonych.
Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

III. Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji na staż.

Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

___________________________________________________
Miejscowość, data i czytelny podpis studentki/studenta

* – niepotrzebne skreślić

