
 
 
 
 
 
 
 
DANE OSOBOWE STUDENTA 
  
Nazwisko:                       ................................................................................................................. 

Imię:                                ................................................................................................................ 

Data urodzenia:               ................................................................................................................ 

Miejsce urodzenia:          ................................................................................................................ 

PESEL:                           ................................................................................................................. 

Adres stały:                     ................................................................................................................ 

Adres kontaktowy:          ................................................................................................................ 

Telefon:                           .................................   Telefon komórkowy: ......................................... 

E-mail:                             ............................................................................................................... 

Imiona rodziców              ............................................................................................................... 

 
INFORMACJA O STUDIACH 
 
Wydział  ........................................................................................................................................ 

Kierunek studiów:          ........................................................ Specjalizacja: ................................ 

Obecny rok studiów:       ............................................................................................................... 

 
 

Pobieram stypendium: □ naukowe   □ socjalne   □ doktoranckie   □ inne ................................... 

 
 
WYBRANA INSTYTUCJA PARTNERSKA  
 
Pełna nazwa instytucji 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa w języku 

angielskim…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………….. 

E – mail: …………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………… 

Opiekun praktyki: …………………………………………………………………………………… 

 
INSTYTUCJA PARTNERSKA - RODZAJ 

 □ przedsiębiorstwo                □ placówka naukowo-badawcza                □ organizacja non-profit              
  □ inna instytucja (np. muzea, biblioteki, szpitale ... ) proszę podać: ..................................................................                                         

 

 
FORMULARZ APLIKACYJNY DLA STUDENTÓW 

PROGRAM ERASMUS+ 
 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP) 
ROK AKADEMICKI ………/……… 

 

 



PLANOWANY TERMIN POBYTU 
   
 od (dd.mm.rr):  .......................................           do (dd.mm.rr)..........................................................................      
                                                                                                                                                                           

 
ZNAJOMO ŚĆ JĘZYKÓW 
                                                                                    początkujący      średniozaawansowany    zaawansowany 
 
język w jakim praktyka b ędzie realizowana:   
 
2. .............................................................................            �                                  �                                �  

3. .............................................................................            �                                  �                                �  

 
UZASADNIENIE WYJAZDU NA PRAKTYK Ę ZA GRANIC Ę 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z: 

 „ZASADAMI REKRUTACJI STUDENTÓW POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ NA PRAKTYKĘ    

   ZAGRANICZNĄ W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+”,  

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego adresu / telefonu / e-maila innym studentom programu Erasmus+: 

                                    □  TAK                                               □   NIE 

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie, na wskazany w niniejszym formularzu adres e-mail, korespondencji 

związanej badaniami naukowymi związanymi z programem Erasmus+ : 

                                    □  TAK                                               □   NIE 

 
ZAŁ ĄCZNIKI 
 
1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
                 .............................................................                                                 .......................                                
                 Podpis studenta                                                                                     Data                                    

 



 
DECYZJA JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ STUDENTA 
 
Student (imię i nazwisko)   .................................................................................................................................... 
 

□ otrzymał                            □ nie otrzymał 
 

zgodę/zgody na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ 
 
 
Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu odbycia zagranicznej praktyki związanej z kierunkiem 
kształcenia studenta. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia 
programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych  
z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. 
 
Wyjazd na praktykę nie może kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie 
studiów. 
 
Praktyka może być zrealizowana w zagranicznej instytucji (uczelnia, przedsiębiorstwo, organizacja non-profit, 
placówka naukowo-badawcza, itp.). Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, 
instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju 
studenta. 
 
Kwalifikacja studentów na wyjazd na praktykę prowadzona będzie na szczeblu centralnym Uczelni,  
zgodnie z zasadami rekrutacji studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej na praktyki – Student Placement 
(SMP) w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 
 
Data: 
 

Podpis Koordynatora Erasmus+  
 
 
 
 
 

Podpis Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej 

 
DECYZJA O KWALIFIKACJI 
 
Student został: 

□ zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w ....................................................................................................... 

□ wpisany na listę rezerwową  ................................................................... 

□ nie został zakwalifikowany 
  
 
Data: 
 

 
Podpis: 

 
 


