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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA NA WYJAZD: 
 

 W CELACH DYDAKTYCZNYCH   W CELACH SZKOLENIOWYCH 
 

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

 

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

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

Stanowisko/stopień naukowy……………………………………………………………………………..……. 

Jednostka organizacyjna …………………………………………………………………………………..…..... 

Data urodzenia: ............................................................………………………………………………………...... 

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

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

tel.: ............................……  tel. kom…………………………  e-mail: ............................................………........ 

 

Zgłoszenie na wyjazd w celach  ⎕dydaktycznych   ⎕ szkoleniowych do: 

Uczelnia/Instytucja zagraniczna 

……………………………………………. 

Kraj, miasto 

……………………… 

Planowany termin 

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

 

Krótki opis planu zajęć / programu szkolenia: 
 
..................................................................................................................................... ...............……………............. 

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

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

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

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

Język roboczy zajęć ...........................................................................................……………………… ..………… 

Opis działalności na rzecz rozwoju programu Erasmus+ (np. przyjmowanie i opieka nad pracownikami uczelni 
zagranicznych i/lub/pomoc przy tworzeniu projektów programów Erasmus+) 
 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Opis działalności dydaktycznej prowadzonewj dla studetów uczelni zagranicznych przebywających w UML                  
w Lublinie w ramach programu Erasmus+ (proszę podac imiona i nazwiska studentów, nazwę zajęć, daty 
prowadzenia zajęć oraz ilość godzin) : 
 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................................................ ............. 
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Czy jest to Pana/Pani pierwszy wyjazd w ramach programu Erasmus+ ? 
 

⎕   TAK   ⎕  NIE 
 
Jeśli nie, proszę podać nazwy instytucji, cel wyjazdu oraz daty wyjazdu: 
 
1........................................................................................................................... ........................................................ 

2........................................................................................................................... ........................................................ 

3...................................................................................................................................................................................  

 

 
 

 
DOTYCZY WYJAZDÓW W CELACH DYDAKTYCZNYCH: 
 

 

⎕ Oświadczam, że prowadzę zajęcia w UM w Lublinie w języku wykładowym wymaganym przez uczelnię 
przyjmującą 
 

⎕ Oświadczam, że nie prowadzę zajęć w UM w Lublinie w języku wykładowym wymaganym przez uczelnię 
przyjmującą 
 
 

Oświadczenia kandydata: 
1. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i dołączonych do niego dokumentach przekazuję dobrowolnie. Posiadam 

wiedzę, że podanie danych i udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do uczestnictwa w programie Erasmus+ jest 
uzależniony od mojej decyzji, jednocześnie brak podania danych uniemożliwi mi udział w postępowaniu 
kwalifikacyjnym i programie Erasmus+. Zostałem/am poinformowana o planowanej formie i zakresie przetwarzania 
moich danych, jak również, że mam prawo rezygnacji z udziału w procesie kwalifikacji w każdym momencie. 

2. Stosowanie do art.6 ust.1 lit. 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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych/RODO), w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ wyrażam zgodę                          
na udostępnienie moich danych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe pracownikom zainteresowanym 
wyjazdem w ramach programu  w celu rekomendacji instytucji zagranicznej. 

3. Stosownie do art.6 ust.1 lit.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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych/RODO), w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ wyrażam zgodę na 
udostępnienie wyników postępowania , w tym moich danych w zakresie: imię, nazwisko, cel wyjazdu, miejsce 
wyjazdu członkom komisji rekrutacyjnej, pracownikom Biura Programów Wymiany Akademickiej oraz uczestnikom 
danej rekrutacji. 
 

                                                                                                                     …………………………………………… 
 
                                                                                                                                    (data,  podpis) 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin informuje, że przetwarza dane 
osobowe dla celów postępowania kwalifikacyjnego do udziału w programie Erasmus+, a w przypadku zakwalifikowania się 
realizacji przedmiotowego programu, dokumentowania jego przebiegu, a także dla celów archiwalnych i statystycznych, jak 
również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 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) oraz art. 9 ust. 2 lit c) 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). 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, a także w okresie 
niezbędnym do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz ewentualnych roszczeń związanych w realizacją danego procesu 
przetwarzania danych, w okresie przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi 
w Uniwersytecie. 

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                   



Załącznik Nr 15 
do Regulaminu wymiany społeczności akademickiej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ 
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 74/2021 Rektora UML z dnia 30 kwietnia 2021 roku 

 
 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Medical University of Lublin 

 
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, a w przypadku kwalifikacji do udziału w programie uczestnik programu, 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,  podpis) 
 
 
 
 
 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Programów Wymiany Akademickiej. 

Do formularza należy dołączyć: 

 - indywidualny program nauczania wg wzoru (dla wyjazdów w celach dydaktycznych) 

 - Letter of Intent podpidany przez uczelnię przyjmującą / uzupełniony Staff Mobility For Teaching  

 - zaświadczenie o biegłości językowej, np. certyfikat językowy po przystąpieniu do egzaminu typu Cambridge 

English, TELC, TOEFL, IELTS, itp., zaświadczenie ze szkoły językowej, zaświadczenie ze Studium 

Praktycznej Nauki Języków Obcych UML. Poziom biegłości językowej musi być określony za pomocą 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages 

 

 

 
 
Jestem świadomy/a, że stypendium programu Erasmus ma charakter dofinansowania i nie musi pokrywać 

pełnych kosztów podróży i pobytu w instytucji zagranicznej. 

 
 
 
 
..........................................................................    ............................................ 
(zgoda Kierownika Jednostki UML - podpis i pieczęć)        (podpis Kandydata) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

