
                                                  Załącznik Nr 1 
                                                                         do Regulaminu 

wprowadzonego zarządzeniem Nr 169/21  
                                                                                                          

     

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

krótkoterminowego wyjazdu pracownika badawczo-dydaktycznego (STA) w ramach 

programu ERASMUS+ KA107 – mobilność z krajami partnerskimi 

 
 

1. Imię i nazwisko kandydata: 

 

2. Stanowisko:  

Staż pracy:1 
 Junior 

 Intermediate 

 Senior 

3. Jednostka organizacyjna: 
 
 

4. Telefon:  E-mail:  

Telefon komórkowy:  

5. Nazwa instytucji, do których kandydat aplikuje (wg. preferencji wyjazdu): 

 
    1. ………………………………………………… 

    2. ………………………………………………… 

    3. ………………………………………………… 

6. Tematyka planowanych zajęć dla studentów: 

 
 
 
 

7. Rodzaj planowanych zajęć: 

 wykład  warsztat  ćwiczenia  inne dydaktyczne 

8. Język wykładowy (min. poziom B2): 

 

9. Planowany termin wyjazdu (miesiąc/rok): 

 

                                                           
1 J – Junior (poniżej 10 lat pracy); I – Intermediate (pomiędzy 10 a 20 lat pracy); S – Senior (powyżej 20 lat pracy) 



  

10. Czy kandydat korzystał już wcześniej z wyjazdów w ramach programu Erasmus+  
w ciągu ostatnich 2 lat akademickich? 

 TAK  NIE 

11. Czy kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku 
obcym dla obcokrajowców za granicą lub w kraju na szczeblu szkolnictwa wyższego? 

 TAK (wskazać jakie) 
 
  

 

  NIE 

12. Czy kandydat współpracował dotychczas z wybraną uczelnią? 

 TAK (wskazać w jakim zakresie) 
 
 
 

 NIE 

13. Uzasadnienie wyjazdu (max. 700 znaków): 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Załączniki: 

 Sylabus (zgodny z wzorem)  CV 

 
 
 

 

podpis kandydata 
podpis i pieczęć bezpośredniego 

przełożonego 

 
 

WERYFIKACJA BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
 

 kompletny formularz zgłoszeniowy 

 sylabus  

 CV 
 
 
 …………………………………………………                               ……………………………………………………………. 
data rejestracji w Biurze Współpracy Międzynarodowej                       podpis pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej 

 
 



  

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice  

jest administratorem danych osobowych. 

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO2 administratora można się zapoznać na jego 

stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w jego siedzibie. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji wniosku  

oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  

w związku z organizacją wyjazdu krótkoterminowego w ramach programu Erasmus+. 

 

Akceptuję warunki „Regulaminu naboru i zasad realizacji krótkoterminowych wyjazdów 

pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+, Akcja 

1 – Szkolnictwo Wyższe (KA107) - mobilność z krajami partnerskimi”. 

 

 

………………………………………                                          ………………………………………  
              miejscowość, data                                                                                                             podpis 

                                                           
2 Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.). 

 


