PROGRAM ERASMUS+ PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2014/2015
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
(prosimy o wypełnienie komputerowo lub drukowanymi literami)

1. Dane osobowe:
Nazwisko:
Tel. kontaktowy:
Adres:
Data urodzenia:
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
2. Informacje o realizowanych studiach:
Wydział:
Kierunek studiów:
Rok studiów:
3. Informacje o planowanej praktyce:
Planowany okres praktyki2:
Nazwa instytucji przyjmującej:

Imię:
E-mail:
PESEL:

Instytut:
Poziom studiów1:

Kraj praktyki:

4. Wcześniejszy udział w programach stypendialnych:
Czy w latach 2007-2013 uczestniczył/a Pan/i w programie3:
Czas pobytu:
Erasmus Studia
Erasmus Praktyki

Czas pobytu:

Leonardo da Vinci

Czas pobytu:

Poziom studiów:
Poziom studiów:

5. Uzasadnienie podjęcia praktyk:
- Dlaczego zdecydował(a) się Pan(i) na realizację praktyki zagranicznej w wybranej przez Pana(ią)
instytucji:

1

Studia licencjackie zawodowe: I; studia magisterskie uzupełniające: II; studia doktoranckie: III

2

Minimalny okres przebywania na praktyce wynosi 2 miesiące. Za jeden miesiąc uznaje się 30 dni.

3

Należy zaznaczyć wszystkie programy w jakich student/ka uczestniczył/a wraz z podaniem czasu pobytu na stypendium (miesiące) oraz
poziomu studiów (studia I, II lub III stopnia) w trakcie przebywania na stypendium.

- W jaki sposób praktyka zagraniczna w wybranej przez Pana(ią) instytucji jest związana z Pana(i)
kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami?

6. Średnia z wszystkich zamkniętych semestrów danego cyklu studiów, na którym znajduje się
kandydat (potwierdzenie sekretariatu):

Do kwestionariusza dołączam:
-

CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających informacje zawarte w CV;
Certyfikaty językowe;
List intencyjny z instytucji, w której będzie realizowana praktyka.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z dokumentem
„Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na
UPJPII. Zasady rekrutacji i wyjazdów w r.a. 2014/2015” oraz
akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na wyjazd kandydata na praktykę w ramach
programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 w
okresie od …………….. (dd/mm/rr) do ……………………………
(dd/mm/rr). Praktyka jest zgodna z kierunkiem studiów,
które kandydat realizuje/realizował na UPJPII.

.......................................................................
4
Data i podpis studenta

.....................................................................
Data, podpis i pieczęć koordynatora Erasmusa
macierzystego wydziału/instytutu, w którym kandydat
realizuje/realizował studia.

4

Podpis jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UPJPII.

