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PROGRAM LEKTORZY
Data złożenia wniosku w systemie informatycznym NAWA stanowi kryterium formalne.
Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie programu oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków
opublikowanymi na stronie www.nawa.gov.pl
ROK AKADEMICKI
2021 - 2022
Wniosek o przedłużenie?
Tak
Nie
Nabór dla lektorów skierowanych przez NAWA w roku akademickim 2020/2021 do zagranicznych ośrodków akademickich otwarty od 4 do 18 stycznia 2021 r.
Nabór wniosków o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego otwarty od 2 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r.

Przedłużenie na
jeden rok
dwa lata
Wnioskowany ośrodek akademicki:

Kraj:

Koszty opłat wizowych/opłat związanych z legalizacją pobytu w kraju skierowania (w przypadku konieczności poniesienia kosztów proszę wybrać tak)
Tak
Nie

1. DANE WNIOSKODAWCY
1.1 Nazwisko:

1.2 Imię:

1.3 Data urodzenia:

1.4 Płeć:
kobieta
mężczyzna

1.5 Kraj zamieszkania:

1.6 Adres zamieszkania w Polsce:
1.6.1 Ulica

1.6.2 Nr domu

1.6.3 Nr mieszkania

1.6.4 Miasto

1.6.5 Kod pocztowy

1.7 Imię Matki
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1.8 Imię Ojca
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1.9 Numer PESEL:

1.10 Numer telefonu:

1.11 Adres e-mail:

2. ZAŁĄCZNIKI
Dodaj skany poniższych dokumentów. Jeżeli dokument zostanie wystawiony w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony.

3. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że jestem obywatelem polskim
Akceptuję
Złożenie przez mnie wniosku w systemie NAWA jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne. Zgodnie z przepisami prawa
polskiego podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Akceptuję
Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, wskazanymi w regulaminie niniejszego Programu
Akceptuję
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PROGRAM LEKTORZY
Data złożenia wniosku w systemie informatycznym NAWA stanowi kryterium formalne.
Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Regulaminie programu oraz w Ogłoszeniu o naborze wniosków
opublikowanymi na stronie www.nawa.gov.pl
ROK AKADEMICKI
2021 - 2022
Wniosek o przedłużenie?
Tak
Nie
Nabór dla lektorów skierowanych przez NAWA w roku akademickim 2020/2021 do zagranicznych ośrodków akademickich otwarty od 4 do 18 stycznia 2021 r.
Nabór wniosków o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego otwarty od 2 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r.

Wnioskowany ośrodek akademicki:

Kraj:

Wnioskowany ośrodek akademicki:

Kraj:

Wnioskowany ośrodek akademicki:

Kraj:

Czy pierwszy raz aplikuje Pani/Pan na lektora języka polskiego jako obcego w zagranicznym ośrodku akademickim?
tak
nie

1. DANE WNIOSKODAWCY
1.1 Nazwisko:

1.2 Imię:

1.3 Data urodzenia:

1.4 Płeć:
kobieta
mężczyzna

1.5 Kraj zamieszkania:

Adres zamieszkania za granicą:
1.5.1 Ulica

1.5.2 Nr domu

1.5.3 Nr mieszkania

1.5.4 Miasto
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1.5.5 Kod pocztowy

1.6 Adres zamieszkania w Polsce:
adres w Polsce służy do obliczenia wysokości kosztów podróży
1.6.1 Ulica

1.6.2 Nr domu

1.6.3 Nr mieszkania

1.6.4 Miasto

1.6.5 Kod pocztowy

1.7 Imię Matki

1.8 Imię Ojca

1.9 Numer PESEL:

1.10 Numer telefonu:

1.11 Adres e-mail:

2. EDUKACJA
2.1 Ukończone studia:
Uczelnia:

Wydział:

Rok zakończenia:

Wynik ukończenia studiów, stopień, tytuł:

Kierunek:

2.2. Znajomość języków:
Języki obce:

W mowie:

W piśmie:

Czytanie:

kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst

kliknij tutaj, aby wybrać poziom

kliknij tutaj, aby wybrać poziom

kliknij tutaj, aby wybrać poziom

Zaznaczyć według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:A1/A2 – użytkownik początkujący, B1/B2 – użytkownik samodzielny C1/C2 – użytkownik
zaawansowany; w przypadku posiadania certyfikatu poświadczającego znajomość języka.

3. DOŚWIADCZENIE
3.1 Proszę opisać doświadczenie w pracy jako lektor języka polskiego jako obcego:

3.2 Proszę opisać motywację do podjęcia pracy jako lektor języka polskiego jako obcego w zagranicznym ośrodku akademickim:
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4. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że jestem obywatelem polskim
Akceptuję
Złożenie przez mnie wniosku w systemie NAWA jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne. Zgodnie z przepisami prawa
polskiego podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.
Akceptuję
Potwierdzam zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych, wskazanymi w regulaminie niniejszego Programu
Akceptuję

5. ZAŁĄCZNIKI
Dodaj skany poniższych dokumentów. Prosimy o zwrócenie uwagi, że część załączników należy złożyć w języku polskim i w języku urzędowym kraju, do którego planowany jest
wyjazd lub w jednym z języków używanych w danym kraju.
5.1 Dokumenty w języku polskim:
5.1. Życiorys w języku polskim

5.2. Życiorys w języku angielskim

5.3. Życiorys w języku używanym w kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca
5.4. Dyplom ukończenia studiów wyższych

5.5. Dyplom ukończenia studiów wyższych - tłumaczenie na język angielski

5.6. Dyplom ukończenia studiów wyższych - tłumaczenie na język używany w kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca
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6. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o Programie:
Uwaga! Pytanie zadawane jest do celów ewaluacji działań NAWA.
Odpowiedź na pytanie nie jest brana pod uwagę przy ocenie formalnej ani przy ocenie merytorycznej wniosku.
Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.
W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o Programie:
1. ze strony internetowej NAWA
2. poprzez profil NAWA w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn)
3. z portalu Go! POLAND
4. poprzez profil Go! POLAND w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn)
5. na polskim stoisku na targach edukacyjnych lub konferencji
6. od znajomej osoby, która jest lub była uczestnikiem programu NAWA (dawniej BUWiWM)
7. informację uzyskałam/uzyskałem w mojej dotychczasowej uczelni lub szkole
8. informację uzyskałam/uzyskałem w polskiej placówce dyplomatycznej
9. wcześniejsza współpraca z NAWA
10. z innego źródła – jakiego?
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