
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA UŚ” 
 

KONKURS„LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA UŚ” 

 

ETAP II 

FORMULARZ KONKURSOWY  

KANDYDATA NA LIDERA UMIĘDZYNARODOWIENIA  

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH* 

 

Część I – podstawowe dane o kandydacie 
 

DANE KANDYDATA 

1.  Imię i nazwisko  

2.  Kategoria konkursowa 
ny pracownik naukowy  

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Niniejszym oświadczam że: 

1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Lider Umiędzynarodowienia UŚ” organizowanym przez 

Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

2. Wszystkie podane przeze mnie w formularzu konkursowym dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu „Lider Umiędzynarodowienia UŚ”. 

4. Udzielam Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach z siedzibą przy ul. Bankowej 12, 40-007 Katowice, 

Polska, prawa do nieodpłatnego wykorzystania filmów i zdjęć z moim wizerunkiem, który użyty zostanie 

w materiałach promocyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach bez konieczności każdorazowego 

zatwierdzania. Zgoda obejmuje: wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

filmów, zdjęć, itp. za pośrednictwem dowolnego medium w celu działań promocyjnych na rzecz 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

 

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata 

* Formularz (zarówno część I i II) wypełnia osoba zgłoszona do udziału w konkursie. 
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Część II – wykaz działań kandydata w latach kalendarzowych 2013-2016. 

 

 

Lp. Nazwa działania Liczba i/lub informacja 

1.  Działania organizacyjne 

a)  
Kierunki studiów lub specjalności prowadzone w językach obcych, 

które powstały z inicjatywy kandydata. 

Proszę podać ogólną liczbę oraz nazwy kierunków. 

 

Kierunki studiów lub specjalności prowadzone w językach obcych,  

w tworzeniu których kandydat brał udział. 

Proszę podać ogólną liczbę oraz nazwy kierunków. 

 

Kierunki studiów lub specjalności prowadzące do uzyskania 

podwójnego lub wielokrotnego dyplomu prowadzone we współpracy 

z uczelnią/ uczelniami z zagranicy, które powstały z inicjatywy 

kandydata. 

Proszę podać ogólną liczbę oraz nazwy kierunków. 

 

Kierunki studiów lub specjalności prowadzące do uzyskania 

podwójnego lub wielokrotnego dyplomu prowadzone we współpracy 

z uczelnią/ uczelniami z zagranicy, w tworzeniu których kandydat 

brał udział.  

Proszę podać ogólną liczbę oraz nazwy kierunków. 

 

Szkoły letnie i/lub krótkie kursy dedykowane cudzoziemcom 

(prowadzone w Polsce lub zagranicą) powstałe z inicjatywy 

kandydata. 

Proszę podać ogólną liczbę inicjatyw oraz ich miejsce, termin i zakres 

tematyczny. 

 

Szkoły letnie i/lub krótkie kursy prowadzone we współpracy  

z partnerami z zagranicy (prowadzone w Polsce lub zagranicą) 

powstałe z inicjatywy kandydata. 

Proszę podać ogólną liczbę inicjatyw oraz ich miejsce, termin i zakres 

tematyczny. 

 

Przedmioty prowadzone na UŚ przez kandydata w językach obcych. 

Proszę podać ogólną liczbę oraz listę przedmiotów. 

 

b)  
Organizacja konferencji we współpracy z partnerami z zagranicy  

(w Polsce lub zagranicą) – udział w komitecie organizacyjnym. 

Proszę podać ogólną liczbę konferencji oraz ich miejsce, termin  

i zakres tematyczny. 
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c)  
Liczba projektów międzynarodowych koordynowanych przez 

kandydata. 

Proszę podać ogólną liczbę. Proszę załączyć listę projektów. 

 

Liczba projektów międzynarodowych, w których kandydat 

uczestniczył. 

Proszę podać ogólną liczbę oraz tytuły projektów. Proszę załączyć 

listę projektów. 

 

d)  
Liczba umów o współpracy z partnerami z zagranicy 

koordynowanych przez kandydata w ramach programu Erasmus +. 

Proszę podać ogólną liczbę i wskazać uczelnie partnerskie. 

 

Liczba umów o współpracy z partnerami z zagranicy 

koordynowanych przez kandydata (innych niż Erasmus+). 

Proszę podać ogólną liczbę i wskazać uczelnie partnerskie. Dotyczy 

umów zawartych pomiędzy UŚ i podmiotami zagranicznymi. 

 

2.  Wspieranie wymiany studenckiej 

e)  
 Czy kandydat koordynuje współpracę wydziału w zakresie 

międzynarodowej mobilności studenckiej? 

– dotyczy koordynacji wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach 

programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany. 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę podać jednostkę,  

w ramach której kandydat koordynuje współpracę 

(Wydział/Instytut/Zakład) oraz liczbę studentów w tej jednostce. 

Jednostka stanowi punkt odniesienia do podanej liczby osób 

wyjeżdzających i przyjeżdżających. 

 

TAK / NIE* 

f)  
 Liczba studentów, którzy wyjechali na studia/praktykę zagraniczną 

w ramach działań koordynowanych przez kandydata 

– dotyczy umów zawartych w ramach programów wymiany, w tym 

m. in. Erasmus+, FSS, które kandydat koordynuje. 

Proszę podać liczbę osób wyjeżdżających. 

 

Liczba studentów, którzy wyjechali na studia/praktykę zagraniczną 

w ramach działań koordynowanych przez kandydata 

– dotyczy pozostałych umów o współpracy między uczelniami, które 

kandydat koordynuje (innych niż umowy w ramach programów 

wymiany). 

Proszę podać liczbę osób wyjeżdżających. 

 

 Liczba studentów, którzy przyjechali na studia/praktykę zagraniczną 

na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach koordynowanych 

przez kandydata działań 

– dotyczy umów zawartych w ramach programów wymiany, w tym 
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m. in. Erasmus+, FSS, które kandydat koordynuje. 

Proszę podać liczbę osób przyjeżdżających. 

Liczba studentów, którzy przyjechali na studia/praktykę zagraniczną 

na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach koordynowanych 

przez kandydata działań  

– dotyczy pozostałych umów o współpracy między uczelniami, które 

kandydat koordynuje (innych niż umowy w ramach programów 

wymiany). 

Proszę podać liczbę osób przyjeżdżających. 

 

Liczba studentów zagranicznych, nad którymi kandydat sprawował 

opiekę promotorską. 

Proszę podać liczbę studentów zagranicznych, których kandydat jest 

opiekunem naukowym (promotorem). Dotyczy studentów kształcących 

się na studiach I, II i III stopnia. 

 

Liczba studentów zagranicznych, nad którymi kandydat sprawował 

opiekę organizacyjną (opiekun stypendysty i/lub stażysty). 

- dotyczy wszystkich studentów zagranicznych, których kandydat był 

opiekunem (Erasmus+, FSS, kierowanych przez BUWiWM lub 

przyjeżdżających w ramach umów i programów wymiany, np. 

Fulbright, Ceepus, Fundusz Wyszehradzki).  

Proszę podać liczbę studentów.   

 

3.  Wspieranie wymiany akademickiej 

 
Liczba zagranicznych wyjazdów kadry zrealizowanych w ramach 

umów, których kandydat jest koordynatorem 

Proszę podać liczbę wyjazdów zrealizowanych przez pracowników 

UŚ. 

 

Liczba zagranicznych przyjazdów zrealizowanych w ramach umów, 

których kandydat jest koordynatorem. 

Proszę podać liczbę przyjazdów kadry zrealizowanych w ramach ww. 

umów.  

 

Liczba zagranicznych wyjazdów dydaktycznych zrealizowanych 

przez kandydata. 

Proszę podać liczbę wyjazdów, liczbę godzin dydaktycznych 

przypadających na każdy z wyjazdów. Proszę załączyć wykaz zajęć 

prowadzonych zagranicą. 

 

Liczba zagranicznych wyjazdów, innych niż dydaktyczne, 

zrealizowanych przez kandydata. 

Proszę podać łączną liczbę wyjazdów w celu udziału w konferencji, 

realizacji wizyty studyjnej, pracy nad projektem, itp.  
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Liczba profesorów wizytujących (tzw. „visiting professors”) 

prowadzących zajęcia w UŚ dzięki zaproszeniu lub innym działaniom 

kandydata (min. 6 miesięcy pobytu lub zrealizowanie 60 godz. zajęć). 

Proszę podać liczbę i dane profesorów wizytujących. . 

 

4.  Opis działalności kandydata 

Proszę opisać inne działania w kraju i zagranicą prowadzące do umiędzynarodowienia UŚ i jego 

promocji poza granicami kraju. 

  

5.  Załączniki (opcjonalnie)  

 Rekomendacja (od pracownika naukowego, samorządu 

studenckiego, itp.) 

 tak  

 nie 

 
Wykaz zajęć prowadzonych zagranicą 

 tak  

 nie 

 Wykaz projektów międzynarodowych prowadzonych we 

współpracy z partnerami zagranicznymi – dotyczy projektów 

koordynowanych przez kandydata oraz tych, w których kandydat 

uczestniczył. 

 tak  

 nie 

 Wykaz innych działań w kraju i zagranicą prowadzących do 

umiędzynarodowienia UŚ i jego promocji poza granicami kraju 

 tak  

 nie 

 Wykaz konferencji międzynarodowych organizowanych przez 

kandydata 

 tak  

 nie 

 
Inne, proszę wymienić:  

 

 

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

Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis kandydata 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


