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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA WYJAZD NA: 

 
 STUDIA   PRAKTYKI 

 
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM ………..…. / ……………. 

 
UWAGA!  

 Formularze wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. 

 Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów, tj. formularz zgłoszeniowy, CV kandydata oraz 
zaświadczenia o znajomości języków obcych. 

 

IMIĘ / IMIONA: NAZWISKO: 
 
 

ADRES STAŁY: 
 
 
 
 
Telefon stacjonarny: 

ADRES KORESPONDENCYJNY (woj., powiat, gmina, kod 

pocztowy: 

 
 
 
Telefon komórkowy: 

DATA URODZENIA: E-MAIL: 

MIEJSCE URODZENIA: PESEL: 

OBYWATELSTWO: NR ALBUMU: 

 

 WYDZIAŁ: 
 
 ⎕ Wydział Lekarsko -Dentystyczny 

 ⎕ Wydział Lekarski 

 ⎕ Wydział Farmaceutyczny 

 ⎕ Wydział Nauk o Zdrowiu 

 
 KIERUNEK: …………….…………………...……………………………………….…. 

OBECNY ROK STUDIÓW: 
 
        ⎕    I             ⎕ IV 

        ⎕   II             ⎕ V 

        ⎕    III           ⎕ VI 

Typ studiów: 

   I Stopnia       II Stopnia     Studia doktoranckie/Szkoła Doktorska     Jednolite magisterskie 

 

Jestem osobą z poświadczoną niepełnosprawnością i będę ubiegać się o dodatkowe 
dofinansowanie na wyjazd na studia/praktyki.                                                                                               
Tak                 Nie   

Posiadam uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego i będę się ubiegać o dodatkowe 
dofinansowanie na wyjazd na studia.  
 Tak                Nie   
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Inne uczelnie i wydziały na których Pan/Pani studiował/a (studiuje): 

1.   ............................................................................................................ w latach ............................. 

2.   ............................................................................................................. w latach ............................ 

3.   ............................................................................................................. w latach ............................ 

 
 

ŚREDNIA OCEN ZE WSZYSTKICH LAT STUDIÓW – DOTYCZY STUDENTÓW (średnia arytmetyczna 
średnich arytmetycznych liczona do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem drugiej cyfry) 

 

Sem I Sem II Sem III Sem IV Sem V Sem VI 
 

ŁĄCZNA ŚREDNIA OCEN ZE 
WSZYSTKICH SEMESTRÓW 

STUDIÓW 

 
 

Podpis i pieczęć pracownika 
Dziekanatu 

Sem VII Sem VIII Sem IX Sem X Sem XI Sem XII 

 
 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH 

 
JĘZYK OBCY 

POZIOM POSIADANE 
CERTYFIKATY (proszę 

załączyć kopię) PODSTAWOWY 
ŚREDNIO-

ZAAWANSOWANY  
B1-B2 

ZAAWANSOWANY 
C1-C2 

Angielski     

Niemiecki     

Hiszpański      

Włoski     

Francuski      

Inne: 
1. 
2. 

    

 

KURSY JĘZYKOWE (proszę załączyć kopie świadectw odbytych kursów z określonym poziomem 
kursu) 

NAZWA KURSU SZKOŁA JĘZYKOWA / INSTYTUCJA 
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Czy studiował/a Pan/Pani kiedykolwiek za granicą lub brał/a udział w praktykach zagranicznych w 
ramach programu Erasmus? 
                                                                                                
STUDIA ERASMUS:            Tak          Nie          DŁUGOŚĆ POBYTU (w miesiącach):  …………………. 
 
PRAKTYKI  ERASMUS:       Tak          Nie          DŁUGOŚĆ POBYTU (w miesiącach):  …………………. 
 
Inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Proszę podać w kolejności uczelnie, do których chciał(a)by Pan/Pani wyjechać w ramach                        
programu Erasmus+ 

Nazwa uczelni/instytucji Kraj docelowy 

1. 
  

2. 
  

3. 
  
 

PREFEROWANY CZAS TRWANIA 
STYPENDIUM: 
(wraz z orientacyjnymi datami) 

Praktyki-ilość miesięcy 
Studia-semestry, przy wyborze 
tylko jednego - wskazanie na 
zimowy lub letni 

 

 

 

UDZIAŁ W PRACACH KOŁA NAUKOWEGO, ORGANIZACJI SPORTOWEJ, STUDENCKIEJ, WOLONTARIAT:  
(Dodatkowa działalność musi zostać potwierdzona właściwym dokumentem przez opiekuna danego 
koła/stowarzyszenia/wolontariatu/itp.) 

1. 

2. 

3. 

 
 
Proszę krótko uzasadnić, dlaczego chciał(a)by Pan/Pani uczestniczyć w wymianie w ramach programu Erasmus+ 
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin informuje, że przetwarza dane osobowe dla celów 
udziału w programie MUL Erasmus+, przebiegu, a także dla celów archiwalnych i statystycznych, jak również w celu dochodzenia 
roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi w Uniwersytecie. 

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Posiadam wiedzę, że podanie 
danych i udział  w programie Erasmus + jest uzależniony  od mojej decyzji, jednocześnie brak podania danych uniemożliwi mi udział                         
w programie Erasmus+. Zostałem/am poinformowana o planowanej formie i zakresie przetwarzania moich danych, jak również, że 
mam prawo rezygnacji z udziału w Programie w każdym momencie. Podstawą do przetwarzania danych osobowych osób 
ubiegających się o udział w programie jest fakt, iż jest to niezbędne do realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed jej zawarciem, a także wynika z z art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych/RODO). 
Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Uniwersytet zawrze stosowne umowy, np. w związku                          
z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, a także osobom ubiegającym się o udział w programie, w przypadku 
wyrażenia stosownej zgody. 

Każdy kandydat, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu  do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, uzyskania ich 
kopii, ma prawo również złożyć skargę  do organu nadzorczego i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.                        
W przypadkach przewidzianych przepisami prawa może skorzystać z prawa ograniczenia przetwarzania danych, zaś w sytuacji 
uczestniczenia w trakcie programu w dobrowolnych inicjatywach wymagających zgody studenta uprawniony jest do odwołania 
zgody, może także żądać usunięcia danych lub wyrazić sprzeciw   co do ich przetwarzania. 

Przetwarzane dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza wskazanymi powyżej, nie będą one podlegały profilowaniu, nie 
będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany. 

Uniwersytet powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się pod adresem: iod@umlub.pl 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8") oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że 
podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
                                                                                                                   ……………………………………………….. 
                                                                                                                           Data, czytelny podpis 
 

 
 
 

……………………………………………….. 
Data, czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@umlub.pl
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Miejsce na adnotacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
 
Rekrutacja studentów: 

Kategoria 
 

Liczba przyznanych 
punktów 

Średnia ocen ze wszystkich lat studiów  

Aktywna działalność w Studenckich Kołach Naukowych w toku dotychczasowych studiów 
 

 

Prace wygłoszone na Konferencjach lub opublikowane  w materiałach tych konferencji                       
- krajowe 

 

Prace wygłoszone na Konferencjach lub opublikowane w materiałach tych konferencji                      
–zagraniczne  

 

Prace opublikowane w zagranicznych czasopismach naukowych w jęz. angielskim  

Prace opublikowane w krajowych czasopismach naukowych w jęz. angielskim  

Prace opublikowane w krajowych czasopismach naukowych  w jęz. polskim  

Praca na rzecz ruchu studenckiego w toku dotychczasowych studiów  

Praca w zarządzie organizacji studenckich  

Opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi w UML w ramach programu Erasmus+ 
(MUL MatE+) sprawowana przynajmniej przez okres semestru, potwierdzona przez BPWA 

 

Uczestnictwo w programie Erasmus+ w poprzednich latach akademickich 
 

 

Łącznie 
 

 

 
Rekrutacja doktorantów:  

Kategoria 
 

Liczba przyznanych 
punktów 

Prace wygłoszone (autor prezentujący) na konferencjach (certyfikat za prezentację)  

Uczestnictwo w międzynarodowych zespołach badawczych  

Punkty MNiSW  

Impact Factor (IF)  

Uczestnictwo w pracach w ramach grantów badawczych finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych 

 

Praca w zarządzie samorządu doktorantów oraz komisji rewizyjnej 
 

 

Uczestnictwo w pracach organów kolegialnych Uniwersytetu 
 

 

Brak realizacji bloku B z programu szkoły doktorskiej  

Opieka nad studentami zagranicznymi studiującymi w UML w ramach programu Erasmus+ 
(MUL MatE+) sprawowana przynajmniej przez okres semestru, potwierdzona przez BPWA 

 

Wyjazd do ośrodka naukowego (minimum 2 tygodnie, maksymalnie dwa wyjazdy) 
 

 

Łącznie 
 

 

 


