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„Centrum Zastosowań Matematyki” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  

 

Wniosek konkursowy  
dla kandydata na wykładowcę-lidera sesji na konferencji  

„Między teorią a zastosowaniami - Matematyka w działaniu”  (trzecia edycja) 

 

 

Dane osobowe kandydata: 

Imię   

Nazwisko  

Rok i miejsce urodzenia  

PESEL  

                Adres zameldowania: 

Ulica   

Nr domu/ mieszkania  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Województwo  

            Adres do korespondencji:                                             □ jak wyżej 

Ulica   

Nr domu/ mieszkania  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Telefon  

E-mail  

 

 

 

 

 

..................................................................... 
Miejscowość, data i czytelny podpis 
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„Centrum Zastosowań Matematyki” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  

Oświadczam, że: 

 

1. zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu 

B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”, 

2. nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 

umyślnie i za umyślne przestępstwo skarbowe, 

3. zapoznałem się z założeniami projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” 

dostępnymi na stronie www.czm.mif.pg.gda.pl; 

4. korzystam z pełni praw publicznych; 

5. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, 

ul. Narutowicza 11/12 moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). 

Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

 

 

Uprzedzony/a i poinformowany/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w 

wypełnionych dokumentach wymaganych w ramach projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” 

są zgodne z prawdą.  

 

 

 

..................................................................... 
Miejscowość, data i czytelny podpis 
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Proponowana tematyka sesji tematycznej*: 

2. Tytuł……………………………………………………………………………………

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

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

…………………………… 

3. Opis tematu/treści (co najmniej 150 słów): 

………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………

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

………………………………..……………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………….……………………………

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

4. Tytuł własnego wykładu 

………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………..………………………

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

* można dołączyć odrębnie zredagowany opis propozycji warsztatów z podziałem na temat + opis treści 


