
PROGRAM ERASMUS+ - CZĘŚCIOWE STUDIA ZAGRANICZNE 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WYJAZD W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (KWALIFIKACJE 2018/2019) 

 

Uwaga! Studenci kierunków prowadzonych przez Wydział Polonistyki, IKP, ISZiP, IFK, KJOWPIB, IPS obowiązkowo zakładają wniosek wyjazdowy 
w systemie USOSweb. 

Instrukcja składania wniosku w USOSwebie znajduje się tu: http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji 

Studenci kierunków pokrewnych prowadzonych przez inne Wydziały wszystkie dokumenty składają w formie tradycyjnej. 

 

I. DANE KANDYDATA 

IMIĘ I NAZWISKO  

NUMER INDEKSU  

STOPIEŃ STUDIÓW  

ROK STUDIÓW  

KIERUNEK STUDIÓW  

ADRES E-MAIL  

NUMER TELEFONU  

 

II. CEL WYJAZDU: UCZELNIA GOSZCZĄCA 

LP. Nazwa uczelni1 Planowany czas wyjazdu: semestr 

zimowy, semestr letni, rok akademicki 

Język obcy2 

1.    

2.    

3.    

1 Proszę podać w kolejności - uczelnia pierwszego wyboru, uczelnie rezerwowe. Student musi złożyć wniosek w USOSwebie dotyczący wyjazdu na uczelnię 
pierwszego wyboru. 
2 Deklarowany poziom znajomości języka musi być poświadczony oceną z egzaminu certyfikacyjnego / kierunkowego zaciągnięto z karty przebiegu studiów 
studenta we wniosku wypełnionym w USOSwebie.  

Kandydat, który nie ma oceny z egzaminu certyfikacyjnego / kierunkowego w USOSwebie, może złożyć inny dokument uwzględniony w wydziałowych 
zasadach wyjazdów na studia częściowe potwierdzający znajomość wymaganego języka.  

Jeżeli w szczegółach umowy dopuszczane są dwa języki, należy zadeklarować ten znany na wyższym poziomie. 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z ogólnouniwersyteckimi oraz z wydziałowymi zasadami wyjazdów na studia częściowe w ramach 
programu Erasmus+ i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Podpis kandydata, data  

Załączniki: 

 Ramowy plan studiów (dla każdej z trzech wybranych uczelni). 
 Studenci MISH / IHSD – zgoda koordynatora jednostki macierzystej. 
 Dokument  potwierdzający znajomość języka obcego – jeżeli kandydat nie może zadeklarować znajomości języka we wniosku 

w USOSweb, ponieważ nie zdawał egzaminu certyfikacyjnego UW / nie zaliczał języka jako lektoratu kierunkowego (slawiści, bałtyści). 

  



 

 

 

Informacje dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów oraz stypendystów jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z 
siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować, wybierając jedną z 
form kontaktu znajdującą się na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz stypendysty przetwarzane będą w celu udziału w programie Erasmus+. 

4. Podstawę do przetwarzania danych osobowych kandydatów stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane 
zakwalifikowanych stypendystów będą przetwarzane na podstawie zawartej przez Uniwersytet Warszawski umowy z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję (NA) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 
11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego 
decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE. 

5. Podanie danych przez kandydatów do stypendium jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Podanie danych przez zakwalifikowanych stypendystów jest obligatoryjne, w przypadku ich niepodania stypendium nie będzie mogło 
być wypłacone. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE – operator 
programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub organizacja przyjmująca, do której student/ absolwent został zakwalifikowany na 
częściowe studia zagraniczne. 

7. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania pisma z FRSE zamykającego rozliczenie projektu, tj. najpóźniej do 
31.12.2027 r. 

8. Stypendyści mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Kandydaci 
mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Kandydaci i stypendyści mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 
00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacji oraz wybrania kandydatów na zagraniczne studia częściowe w ramach odbywane 
w ramach programu Erasmus+  

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne.  

 

 

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

(miejscowość i data)      (podpis osoby ubiegającej się o wyjazd) 


