
 

    
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

WYJAZDY STUDENTÓW  
W CELU ODBYCIA CZĘŚCI STUDIÓW LUB PRAKTYKI  

 PROGRAM ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ” 
ROK AKADEMICKI 2021/2022 

(prosimy o czytelne wypełnienie formularza; aplikacje niekompletne nie będą przyjmowane) 
 

 

Nazwisko: .....................................................................................…………………………………...……… 

Imię: .............................................................................................…………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ............................................................…………………………………………… 

Numer PESEL: .........................………………… Obywatelstwo.............................……………………..… 

Adres do korespondencji: ...........................................................……………….…………………………… 

Tel. kom: …………………………  E-mail: ......................................................................................……… 

Płeć  kobieta/  mężczyzna           Nr albumu .......................     

Kierunek studiów: ……………………..........… Studia  I stopnia/  II stopnia     Rok studiów ...............  

Wyjazd w semestrze ZIMOWYM/LETNIM* 

Czy uczestniczył/-a Pan/i w wyjeździe na studia/praktyki w ramach programu Erasmus? TAK/NIE* 

Jeżeli TAK, to jak długi był to pobyt? …………………………………………………………………………… 

Czy otrzymuje Pani/Pan stypendium socjalne z Uczelni? TAK/NIE* 

Czy jest Pan/Pani studentem z niepełnosprawnością? TAK/NIE* 

Średnia ocen ze wszystkich zakończonych semestrów aktualnego stopnia studiów: ……………………. 

 
Preferowane uczelni zagraniczne lub miejsca praktyk: 

Uczelnia zagraniczna/Miejsce praktyk 

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

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

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

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

 

Planowany termin 

..............................……. 

..............................……. 

..............................……. 

..............................……. 

 
Proszę określić poziom znajomości języków obcych: 
 

język 
poziom 

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany biegły 

     

     

     
 
 
 
 



 
Jestem świadomy/a, że stypendium programu ERASMUS+: Szkolnictwo Wyższe (Mobilność 
edukacyjna: KA1-HE) ma charakter dofinansowania, tzn. nie pokrywa wszystkich kosztów 
związanych z wyjazdem i pobytem stypendialnym za granicą. 
 

Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej informuje, że jest 
administratorem Pani/Pana danych osobowych. Siedziba Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej 
Szkoły Wyższej znajduje się przy ul. Prostej 4/ ul. Jęczmiennej 23, 87-100 Toruń. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w KJ – TSW: iodo@kj.edu.pl. 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) 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 (RODO). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i selekcji w związku 
z wyjazdami studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Dane będą przechowywane 
przez okres 5 lat od zakończenia projektu w ramach, którego osoba ubiega się o przyznanie 
stypendium. Wskazany okres przetwarzania wynika z konieczności udokumentowania realizowanych 
zadań w toku kontroli, inspekcji i audytów. Dane uzyskane w wyniku zgody będą przetwarzane do 
momentu cofnięcia tej zgody.  

Dane osobowe będą przekazywane Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a także 
właściwym instytucjom przeprowadzającym kontrole, inspekcje i audyty.           

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody. 

Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, 
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji i selekcji w ramach programu Erasmus+ wyjazdu 
studentów i pracowników.  
 

Prawdziwość danych zawartych w podaniu potwierdzam własnym podpisem 
 
 

 
   

data  podpis 
 
* niepotrzebne skreślic 


