
                        

 
                                                              

  

 

Erasmus+ student appilication form  
 
Erasmus code: PL WARSZAW63 
 

WNIOSEK O STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ 
"ERASMUS+ STUDENT APPLICATION FORM” 
 
 
Wypełnić drukowanymi literami!/ fill in block letters! 
 

 

Podstawowe dane / Basic details 
 
Nazwisko / Family name * …………………………………………………………………………………….. 

 
Imię/Imiona / First names *……………………………………………………………………………………. 
 
PESEL / ID *……………………………………………………………………………………………………. 
 
Płeć / Gender * 

⸋Kobieta/Female                               

⸋ Mężczyzna/Male 

 
Obywatelstwo / Citizenship * 

⸋Polskie  

⸋Inne …………………………………………………………………………………………………… 

 
Data urodzenia / Date of birth  
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Miejsce urodzenia / Place of birth * 
 
…………………………………………………………………………….. 

 

Dane kontaktowe / Contact details 
 
Adres zameldowania (z dowodu osobistego) / Permanent address (from Passport): 
 
…………………………………………….…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adres zamieszkania/Correspondence address: 
 
Kod pocztowy / Postal code *……………………………………………………………………………………. 

  
Miejscowość / City *……………………………………………………………………………………………… 

  

zdjęcie/photo 



                        

 
                                                              

  

Ulica / Street *…………………………………………………………………………………………………….. 
  

Numer domu / Number *………………………………………………………………………………………… 
  

Kraj / Country *………………………………………………………………………………………………….. 
  

Telefon / Phone *…………………………………………………………………………………………………. 
  

E-mail *…………………………………………………………………………………………………………… 
Należy podać najczęściej używany! Please specify the most frequently used! 

 

Informacja o studiach / Information about studies 
 
Rok studiów / Study year *………………………………………………………………………………………. 
Aktualny, na którym obecnie studiuje/ Currently 
 
Poziom studiów / Degree  

⸋  Licencjackie/Bachelor 

⸋  Magisterskie/Master 

 
Instytut / Department - Wydział / Field of Study *  
 
……………………………………………………………………………................................................................... 
 
 
Średnia ocen z całego toku studiów/Average of grades from the whole period of study 
 
…………………………………. 
 
 
Preferowany czas pobytu / Preferred length of stay  

⸋  Jeden semestr/One semester 

⸋  Rok/One year 

 
 
Czy uczestniczyłeś/aś już w programie Erasmus podczas aktualnego toku studiów 
Have you already participated in the Erasmus program in following period of study? 
 

⸋  Tak/Yes  [kiedy?/when?] …………………………… 

⸋  Nie/No 

 
Ile miesięcy trwało Twoje stypendium? / How many months took your scholarship? *………………………………. 
W przypadku braku wyjazdu należy wpisać 0 / If you wasn't participate in Erasmus program enter "0"  
 
Czy w nadchodzącym semestrze będziesz pobierać stypendium socjalne na AEH? * 
Will you be receiving the social scholarship during the approaching semester from the University of Economics and 
Human Sciences in Warsaw? 

⸋Tak/ Yes 

⸋ Nie/ No 

 
 



                        

 
                                                              

  

Czy posiadasz orzeczony stopień niepełnosprawności? * 
Have you got evidence of disability? 

⸋ Tak/ Yes 

⸋ Nie/ No 

  
 
Język w którym zamierzasz studiować na uczelni zagranicznej. 
The language in which you want to study at a partner university 
Należy podać jeden główny język wykładowy / Choose one 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Kraj, do którego zamierzasz wyjechać w ramach programu Erasmus+:  
The country to which you are going to go under the Erasmus+ Program: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Czy wybrałeś/łaś już uczelnię, do której chciałbyś pojechać w ramach programu Erasmus+? 
Have you already chosen a specific university you would like to go for Erasmus+? 

 
⸋  Tak/Yes …………………………………………………………………………………….. 

⸋  Nie/No 

 
 
 
…………………………… 
Miejscowość/City    
 
…………………  
data/date     
 
 
…………………………………… 
podpis/signature 
 
 
 
Załączniki/ Attachments 
 

 2 zdjęcia/ 2 photos 
 

 List rekomendacyjny od wykładowcy, lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta /  
Letter of recommendation from the lecturer, or opinion of the supervisor of the specialty chosen by the student 

 
 Certyfikat językowy lub zaświadczenie od lektora/ Language certificate or Certificate of teacher 

 
 Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Dziekanatu)/ Confirmation of the average 

grade from the entire period of study (certificate from the Dean's Office) 


