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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZASAD NABORU WNIOSKÓW NA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE  OCENY 

WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY 

 

WNIOSEK  

O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  
 

Imię i nazwisko  

Numer wniosku o umieszczenie w Wykazie 

kandydatów na ekspertów* 
 

Data wpływu wniosku o umieszczenie w 

Wykazie kandydatów na ekspertów * 
 

*Pola  wypełniania  FRSE 

 
Numer PESEL: (nie dotyczy obcokrajowców)  

Seria i nr dokumentu tożsamości  

Adres zamieszkania  

Adres korespondencyjny  

E-mail  

Telefon  

Czy kandydat planuje podjąć współpracę z FRSE 

przy ocenie wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady 

Wymiany Młodzieży 

 tak    nie 

 

Wnioskujący ubiega się o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów i posiada wiedzę i 

doświadczenie w niżej wymienionych obszarach (wiersze można dodawać w razie potrzeby): 

 

Program Polsko-

Ukraińska Rada 

Wymiany Młodzieży  

Obszary wiedzy
1
 

Określenie typu: 

główny albo 

przekrojowy 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

I. WYKSZTAŁCENIE, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

1. Wykształcenie wyższe, z tytułem zawodowym minimum mgr, mgr inż. lub równoważny (tabelę można 

powielać w zależności od potrzeb): 

Nazwa uczelni, nazwa wydziału  

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Uzyskane stopnie lub dyplomy:  
 

 

 

 

 

2. Znajomość następujących języków (poza językiem polskim, którego znajomość jest wymogiem 

formalnym): 

 

Język obcy Poziom znajomości  

                                                           
1 należy wymienić obszary jedynie spośród tych podanych w Załączniku nr 1 do Zasad, z zgodnie z wymaganiami podanymi w Zasadach naboru 

wniosków na kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój biorących udział w procesie oceny wniosków złożonych 

do projektu ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Prosimy wpisać obszary w kolejności od najlepiej znanych. 
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(A1-C2) 

w zakresie rozumienia tekstu pisanego oraz w 

zakresie pisania 

  

  

  

  

 

3. Opis potwierdzający spełnienie obowiązkowych wymagań merytorycznych, w tym doświadczenie w ocenie 

wniosków lub inne wymagane doświadczenie (maks. 1 strona).  

a) Tekst uzasadniający spełnienie wymagań merytorycznych  

 

 

 

 

 

 

 

b) tabela – ocenione wnioski (dotyczy kandydatów na ekspertów oceniających wnioski)
2
 

Rok Nazwa programu Tytuł lub specyfika projektu 

Sektor edukacji, którego 

projekt dotyczył (jeżeli 

kilka, proszę wymienić 

wszystkie) 

    

    

 

 

II.     OBOWIĄZKOWE WYMAGANIA FORMALNE I MERYTORYCZNE 
 

Kandydat obowiązkowo powinien spełniać wymagania zgodnie z dokumentem ZASADY NABORU WNIOSKÓW NA 

KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW  BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE  OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO POLSKO-

UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY 

 

1. Korzystanie z pełni praw publicznych: (proszę o  zakreślenie właściwej odpowiedzi):    

 tak       nie 

 

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; (proszę o  zakreślenie właściwej odpowiedzi):   

 tak       nie 

 

3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; (proszę o  

zakreślenie właściwej odpowiedzi): 

 tak       nie 

 

4. Wykształcenie wyższe (proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi):    

 tak       nie 

 

5. Znajomość języka polskiego w rozumieniu, czytaniu i pisaniu na  poziomie co najmniej C1 (proszę o  zakreślenie 

właściwej odpowiedzi):   

 tak       nie 

 

6. Praktyczne umiejętności obsługi komputera (np. pakiet MS Office lub równoważny, narzędzia informatyczne do 

składania dokumentów online) (proszę o  zakreślenie właściwej odpowiedzi):   

 tak       nie 

 

7. Posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (proszę o  

zakreślenie właściwej odpowiedzi):    

 tak       nie 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA EKSPERTA 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Wniosku są prawdziwe. 

                                                           
2
 W razie konieczności, proszę dodawać kolejne wiersze 
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………………………… …………………………….. 

Data, miejsce              Podpis 


