FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyjazd studenta na staż (praktykę) - SMP
Uwaga! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z „Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS
w ramach programu Erasmus” (pliki dostępne na stronie www.awf.gda.pl)

DANE STUDENTA
Imię i nazwisko
Wydział
Kierunek studiów
Specjalność na studiach
Numer albumu studenta
Rok studiów obecnie
Studia

stacjonarne

licencjackie

(zaznaczyć właściwe)

niestacjonarne

magisterskie
doktoranckie

Obywatelstwo
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania oraz adres do
korespondencji
E-mail
Telefon
Jestem osobą z orzeczonym stopniem niepełnoprawności

Tak [

]

Jestem osobą uprawnioną do pobierania stypendium
socjalnego w AWFiS, w roku akademickim 2019/2020

Tak [

]

Nie [

]

Nie [

]

[ ] oczekuję na decyzję w tej sprawie

ZGŁOSZENIE NA WYJAZD NA STAŻ (PRAKTYKĘ) DO (proszę podać wybraną instytucję lub tylko kraj docelowy i wybraną
dziedzinę – profil stażu (praktyki)

Nazwa Instytucji

Kraj / miasto

Dziedzina/profil

1

2

Uzasadnienie wyjazdu

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Planowany termin
realizacji praktyki

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
(proszę wskazać poziom znajomości)*
* należy wypełnić zgodnie z tabelą samooceny Europejskich poziomów biegłości językowej (European language levels - Self Assessment
Grid) dostępną pod adresem: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

Język obcy
Rodzaj języka

Rozumienie
Słuchanie

Czytanie

Mówienie
Porozumiewanie
się

Samodzielne
wypowiadanie się

Pisanie
-

W trakcie studiów na AWFiS uczęszczałem / uczęszczam na następujące lektoraty:
Język

Ocena z indeksu (za poprzedni semestr)

Posiadam certyfikat/y potwierdzające znajomość języka (proszę podać jaki język, jaki certyfikat, rok uzyskania):

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG STUDIÓW
Średnia ocen za semestr studiów poprzedzający rekrutację:

Czy studiowałeś / studiowałaś już za granicą lub realizowałeś /realizowałaś zagraniczną praktykę?
Jeśli tak, w jakiej uczelni / instytucji i jak długo?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Uwaga: osoby, które korzystały już z wyjazdu na studia/praktykę w ramach programu Erasmus (wcześniej Sokrates) mogą starać się po
raz drugi o stypendium jeśli łączny okres mobilności dla wyjazdów nie przekroczy 12 miesięcy i jeśli wyjazd odbywać się będzie na innym
stopniu studiów. O szczegóły należy zapytać Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus!

OŚWIADCZENIE
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procesu rekrutacji do udziału w programie Erasmus+ oraz realizacji wyjazdu na studia lub praktyki w
ramach programu Erasmus+ (student) lub realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w celach
dydaktycznych lub szkoleniowych (pracownik), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)).

2.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem (-am) się z treścią „Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach
programu Erasmus +” i Klauzuli informacyjnej.

Data:....................................

Podpis studenta: .....................................................

Wypełnia Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim
20… / 20…

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Student zakwalifikowany

Zakwalifikowany na praktykę do
(nazwa instytucji)

Data: .............................................

Student niezakwalifikowany

Adres instytucji

Planowany okres
wyjazdu

Dziedzina/profil
stażu (praktyki)

Podpis Koordynatora: ........................................

Wymagane załączniki do formularza:
a) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli student go posiada);
b) zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów uzyskanej w semestrze poprzedzającym semestr
rekrutacji;
c) dowolny dokument potwierdzający osiągnięcia studenta na polu akademickim (działalność w RSS,
działalność w innych organizacjach studenckich, itp.).

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

