zał. nr 1
..................................................
(pieczęć szkoły wyższej)

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę
1. Kraj do którego ma nastąpić wyjazd: .......................................................................................
2. Nazwisko i imię kandydata: .....................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................
4.
Adres
zamieszkania:
.................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

5. Telefon: ........................................ 6. e-mail: ..........................................................................
7. Nazwisko, adres i telefon osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności:
...................................................................................................................................................
8. Odbywane studia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie,
trzeciego stopnia - doktoranckie, podyplomowe *
9. Rok studiów: .......................... 10. Kierunek studiów: .............................................................
11. Miejsce pracy: ........................................................................................................................
12. Tytuł, stopień, stanowisko: ....................................................................................................
13. Dyscyplina naukowa: .............................................................................................................
14. Specjalność naukowa: ............................................................................................................
15. Znajomość języków obcych (biegła, średnia, słaba):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
16. Cel wyjazdu: kurs językowy, staż naukowy, kwerenda, badania eksperymentalne,
kongres,
konferencja, seminarium,* inny - podać jaki: ..................................................
17. Ośrodek zagraniczny: .............................................................................................................
18. Potwierdzenie gotowości przyjęcia: tak, nie
19. Dotychczasowe kontakty (korespondencja itp.): tak, nie
20. Temat badawczy realizowany za granicą:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
21. Planowany okres pobytu; od ...................................... do ......................................................
22. Staże badawcze/językowe za granicą w ostatnich 5-ciu latach (kraj, okres pobytu , cel wyjazdu):
.................................................................................................................................................
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Do kwestionariusza należy dołączyć:
1. plan badawczy w języku polskim i jednym międzynarodowym
2. życiorys naukowy ( wzór w załączeniu)
3. kopię potwierdzenia przyjęcia na staż od partnera zagranicznego lub kopię korespondencji z ośrodkiem, do
którego kandydat się udaje
4. opinię samodzielnego (ych) pracownika (ów) naukowego (ych)
W przypadku braku dostatecznej ilości miejsca w rubrykach na odwrocie należy sporządzić odrębny załącznik.

Informujemy, że podane w kwestionariuszu oraz załącznikach dane osobowe będą przetwarzane przez
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej
28/30, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z celami statutowym. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku.

..................................................
(podpis rektora)

..............................................
(podpis kandydata)

* właściwe zakreślić
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