Wniosek o stypendium Erasmus+

Studenci - SMS (studia) / SMP (praktyki)

Informacje o stypendium
Cel wyjazdu

Semestr

Rok akademicki
Wniosek o zakwalifikowanie na
stypendium: Uczelnia/Instytucja,
kraj

Informacje o osobie ubiegającej się o stypendium
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
Miejsce urodzenia
PESEL
Telefon

E-mail

Wydział
Kierunek studiów

Cykl, rok studiów
_____________________________________________________________________________
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności

TAK

NIE

Posiadam przyznane stypendium socjalne

TAK

NIE

Walutowy rachunek bankowy (EURO)

Nazwa banku
SWIFT banku
Nr konta - IBAN

Kompetencje i osiągnięcia osoby ubiegającej się o stypendium
Znajomość języków obcych - z zaznaczeniem poziomu
A1

A2

B1

B2

C1

J. angielski

Certyfikaty językowe
Uczestnictwo w wyjazdach stypendialnych w ramach programu Erasmus+ w ramach danego cyklu
studiów (dotyczy wszystkich Uczelni, na których studiowano).
Jeżeli tak, proszę podać:
(1) Rok akademicki, (2) Łączna liczba miesięcy pobieranego stypendium
Inne doświadczenia,
np. drugi kierunek studiów,
praca, szczególne osiągnięcia
- działalność w organizacjach
studenckich, nagrody itp.

Staże, stypendia, wyjazdy
zagraniczne

Załączniki
Certyfikaty językowe

Zgoda prodziekana ds. studenckich

Dokument o średniej ocen

Inne dokumenty: ___________________________

List motywacyjny

___________________________

Opis aktywności studenta
Opinia opiekuna naukowego

Oświadczenie, data i podpis
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby programu
Erasmus+, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Przyjmuję
do wiadomości, że mam prawo do wglądu, poprawy i uzupełnienia moich danych.

Częstochowa, dn.
Czytelny podpis osoby ubiegającej się o stypendium

Zgoda Dziekana ds. studenckich na wyjazd studenta za granicę:

Zgodność dokumentacji pod względem formalnym (wypełnia koordynator programu Erasmus+):
TAK

UWAGI:

Decyzja o kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+
wyrażam zgodę na wyjazd w roku akademickim 20….../20…… semestrze ……….
nie wyrażam zgody na wyjazd w roku akademickim 20…../20…… semestrze ……….
proponuję umieszczenie kandydatury studenta na liście rezerwowej

NIE

