
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY STUDENTA
ROK AKADEMICKI 20...../20.....
KIERUNEK: .................................................

(Zdjęcie)

Wypełniać na CZARNO dla ułatwienia kopiowania i faksowania

UCZELNIA MACIERZYSTA:

Nazwa i pełny

adres: .......................................................................................................................................................

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

Koordynator  - imię i nazwisko, numery telefonu i faksu, adres e-mail:

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

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

DANE STUDENTA
(wypełnia student)

Nazwisko: ....................................................

Imię (imiona): .............................................

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

Płeć: ........... Narodowość: ..........................

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

Obecny adres: 

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

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

Obecny adres pozostanie ważny do: ...........

Tel.: .............................................................

 Stały adres (jeśli różny od

obecnego): .....................................................................................

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

.

Tel.: ……….................................................

LISTA UCZELNI, KTÓRE OTRZYMAJĄ NINIEJSZE PODANIE
(w kolejności od najważniejszej): 

Instytucja Kraj                    Okres
             od

studiów
           do

Czas pobytu
(w miesiąc.)

Ilość spodziewanych.
kredytów ECTS 

1. ................
2. ................
3. ................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krótko przedstaw powody, które skłoniły Cię do wyboru studiów zagranicznych?
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................



POZIOM ZAAWANSOWANIA W JĘZYKU

Jęz. ojczysty: .................. Jęz. nauczania w uczelni macierz. (jeśli inny): ...........................
Inne języki Obecnie uczę się tego języka Znam go w wystarczającym

stopniu by rozumieć wykłady 
Po dodatk. przygotow. znałbym go w
wystarczającym stopniu by rozumieć

wykłady
TAK        NIE TAK        NIE TAK        NIE

.................................. �     � �     � �     �

.................................. �     � �     � �     �

.................................. �     � �     � �     �
PRAKTYKA ZAWODOWA związana z obecnym kierunkiem studiów (jeśli znacząca)

Rodzaj wykonywanej pracy

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

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

Firma/organizacja

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

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

Daty

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

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

Kraj

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

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

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG STUDIÓW

Dyplom/tytuł jaki zdobędziesz po ukończeniu obecnych

studiów: ...................................................................

Liczba lat studiów wyższych przed wyjazdem za

granicę: ..................................................................................

Czy studiowałeś/łaś już za granicą?  Tak �  Nie �

Jeśli tak, kiedy i na jakiej

uczelni? ....................................................................................................................

Załączona tabela ocen zawiera wszystkie informacje odnośnie byłych i obecnych studiów
wyższych. Szczegóły nieznane w chwili składania podania będą przekazane w terminie
późniejszym.

Czy zamierzasz ubiegać się o grant dla studentów przenoszących się do innej instytucji, aby pokryć

dodatkowe koszta studiów za granicą?  TAK �   NIE �

UCZELNIA PRZYJMUJĄCA
Niniejszym potwierdzamy przyjęcie podania, proponowanej umowy o nauce i tabeli ocen kandydata.
Wspomniany student jest �        warunkowo przyjęty do naszej uczelni

�             nie został przyjęty do naszej uczelni
Podpis koordynatora wydziałowego Podpis koordynatora uczelnianego
..............................................
Data: ....................................

..............................................
Data: ....................................


