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Lublin, dnia…………………. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU SPECJALNEGO (SMP) 

w zakresie sprawowania opieki nad praktykantem w jęz. obcym 

 

Proszę o przyznanie dodatku specjalnego / godzin do pensum z tytułu sprawowania opieki 
                                                                    ( niewłaściwe skreślić )

 

nad studentem zagranicznym w jęz. obcym Pani/Panu  ………..………………………………… 

zatrudnionej/zatrudnionemu w : …………….….………………………………………………… 
                                             (nazwa jednostki naukowo-dydaktycznej) 

W/w nauczyciel  w okresie od……………….do……………….w roku akademickim 20…./….., 

będzie sprawować opiekę nad …… studentem/studentami z  ….…………………..…(kraj) 

odbywającymi praktyki w jęz. angielskim na wydziale  ………………………………………….. 

w Katedrze/Zakładzie ……………………………………………………  

w ramach programu ERASMUS+ . 

 

Praktyki będą prowadzone zgodnie z programem praktyk zawartym w umowie LAT (Learning 

Agreement for Traineeship) uzgodnionej i podpisanej przez studenta, uczelnie wysyłającą 

(Sending Organization) oraz UP w Lublinie (Receiving Organization). 

Po zrealizowaniu i zakończeniu praktyk w/w opiekun praktyk (Supervisor at the Receiving 

Organiazation) zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu oceniającego praktykanta  

i osiągniętych przez niego rezultatów (Traineeship Certificate by the Receiving Organization).   

 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 
( pieczęć i podpis opiekuna praktyk )                                                 ( pieczęć i podpis Koordynatora wydziałowego  ERASMUS+ ) 
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INFORMACJA Działu Promocji Uczelni  i Wymiany Międzynarodowej 

 
Zgodnie z podpisaną umową o wymianie studentów w zakresie odbywania praktyk (SMP) 

pomiędzy UP w Lublinie a Uczelnią wysyłającą (Sending Institution) 

Pani/Pan……………………………………………………………………….…………….….     

W okresie od ………....  do  ………..… będzie sprawować opiekę dla ………….. studentów   

Z uwagi na w/w obowiązki nauczyciel otrzyma:   

Dodatek do pensum*  …………………. w semestrze …………. Roku akademickiego …..…… 

 

Dodatek specjalny w wysokości*  …………………..….. 

 

 

…………………………………………           ..…………………………………………… 
( pieczęć i podpis Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki)                (pieczęć i podpis Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej) 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA REKTORA 
 

 

Niniejszym przyznaję : 

  - dodatek do pensum w wysokości ………… godzin dydaktycznych  

     w semestrze ……………………  roku akademickiego   ……………… 

 

 

- dodatek specjalny  w wysokości ………………………………  

    na okres od ……………………….. do ……………………… 

 

 

…………………………. 
(pieczęć i podpis Rektora) 


