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Formularz aplikacyjny do projektu „Ekoinnowacje w mieście” 

L.p. Wyszczególnienie 
1. Imię i nazwisko  
2. Stopień/tytuł naukowy/ doktorant  

3. 
Kolegium/Instytut/Katedra/Zakład/:  

4. 

Data zatrudnienia w SGH od - do  

(dot. pracowników): 

 

5. 
Rok studiów doktoranckich  

6. 

Stopień zaawansowania pracy doktorskiej 

(w %) 

 

7. 
Adres e-mail:  

8. 
Telefon kontaktowy (komórka):  

9. 
Telefon do Katedry/Zakładu:  

10. 
Czy Kandydat posiada ważną wizę do USA?  

11. 

Zainteresowania badawcze Kandydata 

związane z tematyką Projektu 

 

12. 

Liczba prac i publikacji w zakresie rynku 

nieruchomości, rewitalizacji, ekologii, 

innowacji z okresu ostatnich 5 lat  

 

13. 

Proszę zaznaczyć preferowany termin 

wyjazdu na staż naukowy w przypadku 

zakwalifikowania do Projektu 

 do 15 grudnia 2013 roku 

 

 luty-marzec 2014 roku 

 

14. 

Proszę zaznaczyć, który/e z przedmiotów 

w przypadku zakwalifikowania do Projektu 

Kandydat chciałby współtworzyć 

 Eco-cities 

 Green Urban Regeneration Projects 

 Green Project Funding 

 Planning and Management in Eco-cities 

 New Models of Urban Entrepreneurship 

 Making the 21
st
 Century Cities. 

 
 

 

 

         (Czytelny podpis Kandydata) 
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UWAGI: 
(1) Formularz zgłoszeniowy wraz z poniższymi załącznikami prosimy złożyć w terminie od 22.11.2013 

do 18.12.2013 roku w Biurze Projektu (pokój 56 bud. G). 
(2) Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: 

 CV; 

 opinię bezpośredniego przełożonego (wystarczy kopia podpisanego arkusza rocznej 
oceny nauczyciela akademickiego) lub opinia samodzielnego pracownika naukowego 
w przypadku doktorantów;  

 wykaz publikacji z zakresu rynku nieruchomości, rewitalizacji lub ekoinnowacji 
(3) Prosimy o wypełnienie kwestionariusza a następnie wydrukowanie go. W przypadku odręcznego 

wpisywania danych prosimy pisać wyraźnie i drukowanymi literami. Podpisany formularz należy 
przesłać w formie elektronicznej a następnie przekazać go do biura projektu w następujący 
sposób: 

 przesłać pocztą elektroniczną wypełniony i zeskanowany formularz (w formacie pdf) na 
adres: amodrz@sgh.waw.pl lub 

 dostarczyć wypełniony formularz w papierowej wersji do Kierownika Projektu – Aliny 
Modrzejewskiej-Kołakowskiej (pokój 56 budynek G). 

(4) Prosimy o zapoznanie się z warunkami kwalifikacji do Projektu dostępnymi na stronie: 
www.sgh.waw.pl/ZIiN  

(5) Kandydaci zakwalifikowani do Projektu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową 
najpóźniej do dnia 27 listopada 2013 r. (zespoły wyjeżdżające na staż w grudniu 2013 roku) lub do 
dnia 18 grudnia 2013 r. (zespoły wyjeżdzające na staż na przełomie lutego i marca 2014 roku). 

(6) Po pozytywnej decyzji osoba zakwalifikowana będzie proszona o uzupełnienie szczegółowej 
ankiety aplikacyjnej niezbędnej do wypełnienia PEFS oraz pozostałych, niezbędnych dokumentów. 

(7)
 Dodatkowe informacje w sprawie udziału w Projekcie dostępne są u Kierownika Projektu – pani 

Aliny Modrzejewskiej-Kołakowskiej w pok. 56 w Gmachu Głównym SGH lub pod numerem 
telefonu: 602 836 593. 
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