APLIKACJA DLA STUDENTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYJAZD
NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
I. DANE OSOBOWE STUDENTA
Nazwisko: ................................................................................................
Imię(imiona):
..................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................
Numer PESEL: ...................................Obywatelstwo..............................
Adres stały: ..............................................................................................
.................................................................................................................
Adres do korespondencji: ........................................................................
..................................................................................................................
Telefon: ...................................
e-mail: ..............................................

zdjęcie

II. PRZEBIEG STUDIÓW
Wydział: ..................................................................................................
Kierunek/specjalność: ……….................................................................
Rok studiów (w czasie rekrutacji)…………………….. ...........................
Rodzaj studiów:
stacjonarne
niestacjonarne
numer albumu …………………………
I stopnia
II stopnia

średnia ocen ze wszystkich zakończonych
semestrów aktualnego stopnia studiów
(wypełnia pracownik Dziekanatu):
..................................................................
..............................................................

Data, podpis, pieczęć pracownika Dziekanatu

III. WYBÓR MIEJSCA PRAKTYK
Planowany okres praktyki:
semestr zimowy ………………..
rok akademicki ………………..

semestr letni ……………………
okres od ……………… do ………………/daty/

Planowane miejsce praktyki:
- kraj: ………………………………………………………….
- instytucja: ……………………………………………………

IV. WCZEŚNIEJSZY POBYT NA STYPENDIUM ERASMUS (STUDIA LUB PRAKTYKI)
Rodzaj wyjazdu (studia/praktyki), stopień studiów (I, II); długość pobytu (od/do DD/MM/RR)
□ Studia Erasmus:

□ I □ II

od……………do…..........…

kraj…………………………

uczelnia ……………………..…………..………………………….…………………………….…
□ Praktyki Erasmus: □ I □ II

od………..……do….…….…

kraj ………………………….

instytucja ………………..……..……………………..…………..…………………………………

V. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
język obcy

znajomość słaba

średnia

dobra

bardzo dobra

.........................
.........................
.........................

VI. DANE OSOBY, Z KTÓRĄ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ W RAZIE KONIECZNOŚCI
Imię i Nazwisko .................................................................................. Tel. .................................
Adres ...........................................................................................................................................

Do formularza należy dołączyć:
CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyk)
List motywacyjny
Zaświadczenie o znajomości języka obcego, którym będzie się posługiwał student w trakcie praktyki
Dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i/lub aktywność studenta
(np. poświadczenie odbytych praktyk, wolontariat, udział w pracach organizacji studenckich).
- Pismo z instytucji przyjmującej, potwierdzające przyjęcie na praktykę w danym terminie.
-

Komplet dokumentów należy złożyć
w Dziale Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich (p. 23 B)
Jestem świadomy/a, że stypendium programu ERASMUS+ ma charakter dofinansowania, tzn. nie pokrywa wszystkich
kosztów związanych z wyjazdem i pobytem stypendialnym za granicą. Zobowiązuję się godnie reprezentować
Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku podczas pobytu na praktyce.
W związku z organizacją wyjazdu, wyrażam zgodę na przekazanie do przedsiębiorstwa/instytucji zagranicznej
moich danych zawartych w niniejszym formularzu.
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego adresu e-mailowego aktualnym i przyszłym studentom Erasmusa z
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz wykorzystanie danych osobowych i wyzerunku do
publikacji raportu/wspomnień z wyjazdu w materiałach marketingowo-informacyjnych oraz na stronie www uczelni.
Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu i pozostałych dołączonych dokumentach informacje są zgodne z
prawdą i zobowiązuję się poinformować WSFiZ o wszelkich zmianach.

Miejsce/data ..........................................................

Podpis studenta .....................................................

