
ERASMUS  + 

I nabór 

STUDIA   ZAGRANICZNE  2018/19 

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 2018/19. Oferta 

skierowana jest zarówno do studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych 

– I, II i III stopnia (doktoranci) 

 

Kryteria selekcji na stypendium w uczelniach wymienionych poniżej: 

 

- 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 

 

1. UNIVERSIDADE DE AVEIRO, PORTUGALIA    (2 osoby) 

2. UNIVERSITA PAVLA JOSEFA SAFARIKA W KOSICACH, SŁOWACJA (2 osoby) 

3. HALIC UNIVERSITY, TURCJA      (2 osoby) 

4. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, HISZPANIA  (2 osoby) 

5. CUKUROVA UNIVERSITY, TURCJA     (2 osoby) 

6. OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAT, BAMBERG, NIEMCY  (2 osoby) 

7. KIRIKKALE UNIVERSITESI, TURCJA     (2 osoby) 

8. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, HISZPANIA    (2 osoby) 

9. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI, RUMUNIA (2 osoby) 

10.  UNIVERSITY OF PECS, WĘGRY      (2 osoby) 



11.  UNIVERSIDAD DE SEVILLA, HISZPANIA    (2 osoby) 

12.  MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY, TURCJA    (2 osoby) 

13.  EGE UNIVERSITY IZMIR, TURCJA     (2 osoby) 

14.  FACHAKADEMIE FÜR ÜBERSETZEN UND DOLMETSCHEN -IFB KEMPTEN, 

NIEMCY          (4 osoby) 

15.  UNIVERSITY OF LIEGE, BELGIA      (2 osoby) 

16.  DOKUZ EYLUL UNIVERSITY, TURCJA     (3 osoby) 

17.  KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI, TURCJA    (2 osoby) 

18.  ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, TURCJA    (2 osoby) 

19.  UNIVERSITY OF CORDOBA, HISZPANIA    (3 osoby) 

20.  UNIVERSITY OF OSIJEK, CHORWACJA     (1 osoba) 

21.  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA, WŁOCHY   (2 osoby) 

22.  SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, TURCJA    (2 osoby) 

23.  UNIVERSIDAD DE HUELVA, HISZPANIA    (2 osoby) 

24.  UNIVERSIDADE DA MADEIRA, PORTUGALIA    (2 osoby) 

25.  UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, PORTUGALIA   (2 osoby) 

26.  DUMLUPINAR UNIVERSITY, TURCJA     (2 osoby) 

27.  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, HISZPANIA  (2 osoby) 

28.  UNIVERSIDAD DE LES ILLES BALEARS, HISZPANIA   (3 osoby) 

29.  UNIVERSITY OF PATRAS, GRECJA     (4 osoby) 

30.  UNIVERSITE D’ORLEANS, FRANCJA     (1 osoba) 

31.  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, HISZPANIA (10 osób) 

32.  IONIAN UNIVERSITY, GRECJA      (2 osoby) 

33.  UNIVERSITY OF ZAGREB, CHORWACJA     (2 osoby) 

 

 

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 2018/2019), 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 Paweł Zakrajewski) – do dnia 12 kwietnia 2018  

 

 

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 ! 

6. Wszelkie zapytania prosimy kierować do dr. Pawła Zakrajewskiego na adres email: 

pawel.zakrajewski@us.edu.pl 

 

 

 

Koordynator programu wymiany studentów Erasmus+ w IJA. 

Dr Artur Kijak 

Dr Paweł Zakrajewski 

 

 

Wszelkie informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ są dostępne na 

stronie www.erasmus.us.edu.pl 



ERASMUS+ 

Praktyki zagraniczne 2018/19 

Instytut Języka Angielskiego (IJA) Uniwersytetu Śląskiego 

ogłasza I etap rekrutacji 

 

na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMP) dla studentów 

filologii angielskiej. Oferta dotyczy wyjazdów studentów filologii angielskiej 

(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) I, II i III stopnia (doktoranci) oraz 

absolwentów UŚ.  

 

Kryteria selekcji: 

 

- oferta dotyczy studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktorantów 

wszystkich programów, 

- oferta skierowana jest również do absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 

(absolwentem, w myśl zasad programu Erasmus+ jest się przez 12 miesięcy od 

momentu ukończenia studiów, wyjazd absolwenta na praktykę musi być rozpoczęty i 

zakończony w ciągu tych 12 miesięcy). 

- rekrutacja studentów na studia za granicą odbywa się według wyników w nauce,  

 

Wymagane dokumenty (w języku polskim): 

 

1. Kandydat powinien wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny dla studentów 

Erasmus+ KA 103: wyjazd na praktyki (SMP), formularz ten dostępny będzie na 

stronie Działu Współpracy z Zagranicą i następnie przekazać go w postaci 

wydruku do Sekretariatu IJA wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość średniej z 

całego przebiegu studiów  

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 Paweł Zakrajewski) – do dnia 12 kwietnia 2018  

 

 

Uwaga:  

1. W momencie wyjazdu kandydat powinien być studentem co najmniej drugiego roku 

studiów pierwszego stopnia i mieć zaliczony cały poprzedni rok.  

2. Realizacja praktyki nie może spowodować przedłużenia okresu studiów. 

3. Stypendium przyznaje się na okres 3 miesięcy (z możliwością późniejszego 

przedłużenia) i nie pokrywa ono wszystkich kosztów pobytu za granicą. 

4. Zagraniczna praktyka studencka w ramach programu Erasmus+ może być realizowana w 

instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie 

Erasmus+. Praktyka nie może być realizowana w:  

- instytucjach Unii Europejskiej, 

- instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,  

- placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, 

- zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających 

odrębnej osobowości prawnej. 

5. Zakwalifikowanie przez IJA nie jest równoznaczne z przyznaniem prawa do wyjazdu. 

6. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na stopniu centralnym Uczelni w II etapie 

rekrutacji. 

7. Prosimy o przemyślane decyzje! 

8. Wszelkie zapytania prosimy kierować do dr. Pawła Zakrajewskiego na adres email: 

pawel.zakrajewski@us.edu.pl 

 

 

Koordynatorzy programu wymiany studentów Erasmus+ w IJA. 

Dr Artur Kijak 

Dr Paweł Zakrajewski 

 

 

Wszelkie informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ (SMP) są dostępne 

na stronie www.erasmus.us.edu.pl 

 


