ERASMUS +
I nabór
STUDIA ZAGRANICZNE 2015/16
Instytut Języka Angielskiego (IJA) Uniwersytetu Śląskiego
ogłasza rekrutację
na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMS) dla studentów filologii
angielskiej na jeden semestr (max. 5 miesięcy) w roku akademickim 2015/16. Oferta
skierowana jest zarówno do studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych
– I, II i III stopnia (doktoranci)

Kryteria selekcji na stypendium w uczelniach wymienionych na stronie IJA w
zakładce ERASMUS:
- oferta dotyczy studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktorantów
wszystkich programów,
- rekrutacja studentów na studia za granicą odbywa się według wyników w nauce,
przy czym znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni
przyjmującej studenta, jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji
Wymagane dokumenty (w języku polskim):
1. Kandydat powinien wypełnić i złożyć on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim
formularz aplikacyjny (dotyczący wyjazdu stypendialnego na studia (SMS) w roku
akademickim 2015/2016), dostępny na stronie internetowej: www.erasmus.us.edu.pl
i następnie przekazać go w postaci wydruku do Sekretariatu IJA wraz z wymaganymi
załącznikami.
2. Do formularza należy dołączyć zaświadczenie z wyliczoną średnią z dotychczasowego
przebiegu studiów potwierdzoną przez Dziekanat (i kopia dyplomu NKJO w przypadku
absolwentów kolegiów).

3. Opinia obecnego promotora pracy dyplomowej czy magisterskiej. (1 strona)

Termin składania dokumentów do Sekretariatu Filologii Angielskiej – ul. Grota Roweckiego (do
przegródki z nazwiskiem dr Artur Kijak) – do dnia 31 marca 2015

Uwaga:
1. Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów utrzymania studenta za granicą.
2. W formularzu proszę podać 3 wybrane uczelnie.
3. W momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem co najmniej drugiego roku
studiów pierwszego stopnia i mieć zaliczony cały poprzedni rok.
4. Potrzebna wyraźna zgoda promotora pracy dyplomowej czy mgr na wyjazd tych
studentów, którzy planują wyjazd na ostatni semestr ostatniego roku studiów I lub II
stopnia.
5. Prosimy o przemyślane decyzje !

Koordynator programu wymiany studentów Erasmus+ w IJA.
Dr Artur Kijak

Wszelkie informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ są dostępne na
stronie www.erasmus.us.edu.pl

