LLP-ERASMUS – studia zagraniczne
-
LLP-ERASMUS – praktyki zagraniczne - 
KWESTIONARIUSZ
Nazwisko:

Imię / Imiona:

Adres stały:
Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

Data i miejsce urodzenia:

Nr dowodu osobistego:
PESEL:
Nr paszportu:
(nieobowiązkowo)

E-mail:
(obowiązkowo)

Wydział:
 Prawa i Administracji
 Ekonomii
 Filologiczny
 Medyczny
 Matematyczno-Przyrodniczy
 Socjologiczno-Historyczny
 Wychowania Fizycznego
 Pedagogiczno-Artystyczny
 Sztuki
 Biologiczno-Rolniczy
 Biotechnologii
 Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Kierunek studiów:
...................................................................................................
Studia dzienne:



Średnia ocen ze wszystkich lat studiów:
(potwierdzona w Dziekanacie)

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

Obecny rok studiów:







I
II
III
IV
V






Studia licencjackie
Studia uzupełn. magisterskie
Studia jednolite magisterskie
Studia doktoranckie

Studia zaoczne:



Średnia ocen z poszczególnych lat studiów:
I rok: .........................IV rok: .............................
II rok: .........................V rok:..............................
III rok: ......................................
Średnia ze studiów licencjackich: ………………
Średnia ze studiów magisterskich:………………

Opinia merytoryczna opiekuna roku / promotora/ pracownika naukowo - dydaktycznego
o kandydacie:

……………………………….
Data

………………………………….
Czytelny podpis

Czy studiował/a Pan/i za granicą
- TAK 
NIE 
Jeśli tak, to w ramach jakiego programu? .......................................................................................
NIE 
Czy odbywał/a Pan/i praktyki za granicą? - TAK 
Jeśli tak, to w ramach jakiego programu? ......................................................................................
Udział w pracy naukowej Wydziału/Instytutu, koła naukowego, organizacji studenckiej,
poradni prawnej itp.
...............................................................................................................................................................
Proszę dołączyć opinię przewodniczącego/opiekuna itp.

Znajomość języków obcych
(Proszę dołączyć kopie certyfikatów, świadectw ukończonych kursów lub opinię lektora z wyszczególnieniem poziomu
znajomości języka obcego (np. A, B1 etc.) oraz zaświadczenie z aktualnie odbywanego kursu, które powinno zawierać
poziom oraz datę rozpoczęcia kursu) – nie dotyczy studentów filologii.
Poziom znajomości należy wypełnić zgodnie z załączonym dokumentem.

Podstawowy

POZIOM:
Średnio zaawansowany

Zaawansowany

Angielski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Inne
Preferowana uczelnia, miasto lub kraj (studia), kraj (praktyka).
(Wykaz umów dla poszczególnych kierunków studiów dostępny jest w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń Działu
Współpracy z Zagranicą- studia).

1.
2.
3.
4.
Imię i nazwisko studenta/tki, z którą chciałbyś/łabyś wyjechać: ………………………………………

ZASADY OTRZYMYWANIA STYPENDIUM
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS:
Studenci wyjeżdżający na studia/praktykę za granicę w ramach Programu Erasmus:
1. otrzymują grant z Programu Erasmus. Grant przyznawany studentowi nie pokrywa
w całości kosztów utrzymania za granicą, a jedynie różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy
Polską a krajem uczelni/instytucji przyjmującej. Pozostałą część kosztów utrzymania pokrywa
student ze środków własnych.
2. powinni zapoznać się z dokumentem „Zasady realizacji przez studentów Uniwersytetu
Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów
europejskich” oraz informacjami dostępnymi na stronie:
www.univ.rzeszow.pl/stypendia/erasmus/
Wyrażam zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail studentom - potencjalnym kandydatom na
wyjazd.
.................................
(data)
Akceptacja Komisji Rekrutacyjnej:

.......................................................................
(podpis studenta)

