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Formularz zgłoszenia do konkursu najlepszych absolwentów 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

w roku akademickim 2013/2014 

 

 

 

Informacje podstawowe i kontaktowe: 

Imię i nazwisko: 

Numer albumu: 

Nazwa ukończonego kierunku studiów: 

Stopień ukończonego kierunku studiów (I-licencjackie /II-magisterskie)  

Nazwa specjalności (jeśli dotyczy):  

Tryb studiów: (stacjonarne/niestacjonarne) 

Inny kierunek studiowany/ukończony na UŚ (jeśli dotyczy): 

Data i miejsce urodzenia: 

Adres do korespondencji: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

 

 

 

 



 2 

CZĘŚĆ A 

wypełnia kandydat 

 

Osiągnięcia uzyskane od momentu rozpoczęcia studiów 

(Osiągnięcia, tam gdzie jest to wskazane, muszą  być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem w formie 

kserokopii. Każde z osiągnięć należy wpisać w osobną tabelę)  

 

Projekty naukowo-badawcze 

Nazwa projektu: 

Zasięg projektu: regionalny/ogólnopolski/międzynarodowy 

Charakter uczestnictwa: np. kierownik/członek zespołu/wykonawca 

Instytucja/Organizacja: 

Okres trwania: 

Krótki opis i cele projektu (w tym już zrealizowane efekty): 

Numer załącznika: 

Publikacje naukowe  

Typ publikacji: redakcja czasopisma punktowanego/ redakcja czasopisma 

niepunktowanego/artykuł w czasopiśmie punktowanym/artykuł w czasopiśmie 

niepunktowanym/autorstwo monografii/rozdział w monografii 

Tytuł publikacji: 

Ew. współautorzy:  

Rok i miejsce wydania: 

Numer załącznika: 

Działalność popularnonaukowa (różne formy) 

Rodzaj osiągnięcia: np. publikacja popularnonaukowa, projekt popularyzujący naukę 

Rok uzyskania:  

Numer załącznika: 

Konferencje naukowe – czynne uczestnictwo 

Tytuł konferencji: 

Zasięg konferencji: regionalny/ogólnopolski/międzynarodowy 

Data i miejsce: 

Organizator: 

Tytuł wystąpienia/plakatu:  

Numer załącznika: 
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Konferencje naukowe – organizacja  

Tytuł konferencji: 

Zasięg konferencji: regionalny/ogólnopolski/międzynarodowy 

Data i miejsce: 

Charakter aktywności: organizator/współorganizator/pomysłodawca i organizator itp. 

Numer załącznika: 

Inne osiągnięcia naukowe  

Rodzaj osiągnięcia: 

Rok uzyskania: 

Numer załącznika: 

Osiągnięcia sportowe 

Rodzaj osiągnięcia: 

Rok uzyskania: 

Numer załącznika: 

Osiągnięcia artystyczne 

Rodzaj osiągnięcia: 

Rok uzyskania: 

Numer załącznika: 

Osiągnięcia w działalności dobroczynnej i społecznej  

Rodzaj osiągnięcia: 

Rok uzyskania: 

Numer załącznika: 

Osiągnięcia w działalności kulturalnej 

Rodzaj osiągnięcia: 

Rok uzyskania: 

Numer załącznika: 

Uzyskane stypendia 

Rodzaj stypendium: np. stypendium rektora, stypendium ministra nauki i szkolnictwa 

wyższego 

Rok otrzymania: 

Uzyskane nagrody i wyróżnienia 

Rodzaj nagrody lub wyróżnienia: 

Rok otrzymania: 
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Numer załącznika: 

Udział w krajowych i międzynarodowych wymianach 

Miejsce wymiany: 

Okres trwania wymiany: 

Członkostwo w organizacjach uczelnianych 

Rodzaj organizacji: np. rada samorządu studenckiego, koło naukowe 

Charakter aktywności: np. przewodniczący, wiceprzewodniczący, członek zwykły 

Okres trwania aktywności: 

Numer załącznika: 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych 

Rodzaj organizacji: 

Charakter aktywności: 

Okres trwania aktywności: 

Numer załącznika: 

Uzyskane certyfikaty językowe 

Rodzaj certyfikatu: 

Rok uzyskania: 

Numer załącznika: 

Średnia ocen 

 

Ocena na dyplomie 
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Oświadczenia 

 

Oświadczam,  że  podane  informacje  i  zaświadczenia  o  ich  prawdziwości  są  zgodne ze 

stanem  faktycznym.  Wiadome  mi  jest,  że  fałszowanie  dokumentów,  poświadczenie 

nieprawdy,  wyłudzenie  poświadczenia  nieprawdy  i  użycie  dokumentu  poświadczającego 

nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270 – 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

Data i podpis kandydata 

 

 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystanie  moich  danych 

osobowych  przez  Uniwersytet  Śląski  w Katowicach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.). Przetwarzanie i wykorzystanie  danych  dotyczy wyłącznie  

działań  informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem najlepszych absolwentów. 

Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zostałem poinformowany 

o prawie dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Data i podpis kandydata  

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, wizerunku 

oraz prezentację sylwetki i osiągnięć podczas uroczystości wręczenia dyplomów najlepszych 

absolwentom oraz na stronach internetowych jednostek i organizacji Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach a także w mediach, w przypadku przyznania nominacji, zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4  lutego 1994  r. o prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

Data i podpis kandydata          
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Część B 

– Wypełnia Wydziałowy Zespół ds. Wyłaniania Najlepszych Absolwentów  

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 

 

Czy wniosek spełnia wymogi formalne: TAK / NIE 

 

Rekomendacja do nominacji na najlepszego absolwenta: TAK / NIE 

 

 


