Program Erasmus + mobilność studentów

Formularz zgłoszeniowy dla studentów ubiegających się o wyjazd na praktyki
lądowe w roku akademickim 2017/2018 –program Erasmus
FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE NA KOMPUTERZE.
Formularze są przyjmowane wyłącznie wersji papierowej z podpisem studenta (proszę o nieprzesyłanie
formularzy w wersji elektronicznej). W razie braku dostępu do drukarki możliwy jest wydruk w Dziale ds.
Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok. 102)
wydział

kierunek studiów

rok studiów

numer albumu

imię

nazwisko

Email

numer telefonu

Język

Jak długo
uczysz się
języka?

Znajomość języków obcych
Jak oceniasz
Czy posiadasz
swoją
certyfikat
znajomość
językowy?
języka?
Jeżeli tak to
(patrz skala
jaki?
poniżej)

Czy obecnie
Czy
uczysz się tego studiowałeś/aś
języka?
lub
pracowałeś/aś
za granicą w
tym języku?

Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Francuski
Inny język
Jaki?
…………………..
Skala znajomości języka obcego:
Początkujący: A1 – Beginner, A2 - Pre-Intermediate /Średniozaawansowany B1 – Intermediate B2 Upper-Intermediate Zaawansowany C1 – Advanced, C2 – Proficient.
Jeżeli masz problemy z przypisaniem się do konkretnej kategorii znajdziesz opis każdej z nich na tej stronie internetowej.

Aplikuję o wyjazd (zaznacz kiedy chciałbyś/chciałabyś wyjechać) na minimum 2 miesięczną
praktykę programu Erasmus:
w semestrze letnim 2017/2018
w wakacje 2018

Program Erasmus + mobilność studentów
W trakcie wyjazdu będę: (zaznacz):
1
2
3
4
5
6
7
8 semestru studiów inżynierskich
1
2
3 semestru studiów magisterskich
w trakcie studiów doktoranckich
w trakcie wyjazdu będę absolwentem (planowana data ukończenia studiów…………………………… )
Aplikuję o wyjazd do firmy (zgłoś propozycję przynajmniej 3 firm.
Wymóg ten nie dotyczy osób, które mają już potwierdzenie przyjęcia z zainteresowanej firmy w
takim przypadku trzeba wskazać jedną firmą i załączyć potwierdzenie).
Firma
Kraj
strona internetowa firmy
Firma
Kraj
strona internetowa firmy
Firma
Kraj
strona internetowa firmy
Informacje dodatkowe
Informuję iż w przypadku gdybym nie został/a zakwalifikowany/a na wyjazd ze
stypendium programu Erasmus, jestem zainteresowany/a wyjazdem bez
stypendium (bez dofinansowania).
Otrzymuję stypendium socjalne (studenci ze stypendium socjalnym będą
otrzymywać dodatkowe dofinansowanie)

TAK

NIE

Oświadczam iż:
w przeszłości byłem/am stypendystą programu Erasmus (wyjazd na studia),
jeżeli tak to jak długo?............................................
w przeszłości byłem/am stypendystą programu Erasmus (wyjazd na praktyki),
jeżeli tak to jak długo? ………………………………………
zdaję sobie sprawę , iż stypendium programu Erasmus nie pokrywa całości
kosztów związanych w wyjazdem na praktyki
posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (studenci z orzeczeniem mogą się
ubiegać o dodatkowe dofinansowanie)
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

TAK

NIE

Data, podpis …………………………………..
Załącznikiem do formularza są:
1. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych (wyłącznie certyfikaty językowe na poziomie
minimum B1)
2. W przypadku osób ubiegających się o wyjazd w trakcie ostatnich 2 semestrów studiów pozytywna opinia
promotora lub opiekuna roku co do możliwości wyjazdu (pobierz ze strony)
Formularz należy złożyć w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej w Szczecinie (pok. 102,
budynek AM przy Wałach Chrobrego) najpóźniej do dnia 30.11.2017 godzina 15:30.

