
STYPENDIA PROGRAMU 
ERASMUS + 

 Jesteś studentem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach? 
 

 Byłbyś zainteresowany wyjazdem stypendialnym w roku 
akademickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus Plus? 

 
 
 
 

 Przeczytaj uważnie poniższe informacje ! 
 

 Weź udział w programie! 



 Zapoznaj się z głównymi założeniami programu Erasmus Plus: 
http://erasmusplus.org.pl/ ; http://www.erasmus.us.edu.pl/ 

 Przyjdź na Wydziałowe spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
20 marca 2018 r. lub 27 marca 2018 r. , (ostateczny termin zostanie 
potwierdzony w najbliższym czasie)  
Sosnowiec, ul. Będzińska 39, sala nr B4, godz. 11.00. 

Lub skontaktuj się z Koordynatorem Jednostki: 
 Instytut Informatyki 

dr Małgorzata Przybyła-Kasperek (malgorzata.przybyla- 
kasperek(at)us.edu.pl) lub dr hab. Beata Zielosko 
(beata.zielosko(at)us.edu.pl) 

  Instytut Technologii i Mechatroniki oraz Instytut Nauki o Materiałach 
dr hab. Magdalena Popczyk  (magdalena.popczyk(at)us.edu.pl)  
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Gdzie można pojechać? 
Studenci Instytutu Informatyki mają możliwość skorzystania                    
z wyjazdów w ramach umów z uczelniami partnerskimi:  
 Hochschule Bremen, Niemcy;  
 Universidad De Huelva, Hiszpania;  
 University Of Szeged, Węgry;  
 CESI, Francja;  
 Istanbul Aydin University, Turcja;  
 Vilniaus universitetas, Litwa; 
 College Of Dunaujvaros, Węgry;  
 Ovidius University Of Constanta, Rumunia;  
 Gazi University, Turcja;  
 University Potsdam, Niemcy;  
Technological Educational Institute Of Central Greece, Grecja; 
Univerzita Palackeho V Olomouci, Czechy; 
Universidade De Alicante, Hiszpania 
Universidad Ceu San Pablo, Hiszpania 
 



Gdzie można pojechać? 

Studenci Instytutu Nauki o Materiałach oraz Instytutu Technologii i 
Mechatroniki mają możliwość skorzystania z wyjazdów w ramach 
umów z uczelniami partnerskimi: 
 Universidade de Aveiro, Portugalia; http://www.ua.pt/  
 Universidade de Minho, Portugalia; http://www.uminho.pt/  
 Afyon Kocatepe Universitesitesi, Turcja; 
http://www.aku.edu.tr/anasayfa/Default.aspx  
 Yildiz Teknik Universitesi, Turcja; http://www.yildiz.edu.tr/  
 Celal Bayar Universitesi, Turcja; http://www.cbu.edu.tr/eng/  
 College of Dunaujvaros, Węgry; http://old.uniduna.hu/english 
 Technical University of Ostrava, Czechy; https://www.vsb.cz/en 
 Universitat Bayreuth; Niemcy http://www.uni-bayreuth.de/index.php 
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 Kauno Technologijos Universitetas, Litwa; http://archive.ktu.lt/en/  
 Bülent Ecevit University, Turcja; http://w3.beun.edu.tr/en 
 University of Zilina, Słowacja; 

https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=en 
 Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy; https://www.upol.cz 
 Technological Educational Institute of Central Greece, Grecja; 

http://www.teiste.gr/ 
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Terminy rekrutacji 

 Do 13 kwietnia 2018 złóż on-line obowiązujący w Uniwersytecie 
Śląskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie 
www.erasmus.us.edu.pl. Wydrukowany formularz aplikacyjny wraz ze 
średnią ocen za ostatni semestr roku akademickiego, potwierdzoną 
przez dziekanat, należy dostarczyć do sekretariatu odpowiedniego 
instytutu: 
-Instytutu Informatyki (Będzińska 39, pok.6, Sosnowiec) 
-Instytutu Nauki o Materiałach (75 Pułku Piechoty 1a, Chorzów ) 
 

17 kwietnia 2018, godz. 10:00 w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39,  
sala 222 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna Kandydata  
z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.  

 
 
 
 



Kryteria rekrutacji  

 
 

Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń w oparciu o:  
 Wyniki w nauce  
 Znajomość języka wykładowego uczelni 
partnerskiej.  
 

Powodzenia!  
 

 
 
 
 
 



Czy warto?  
- pytanie retoryczne  

  

 Chcesz zrealizować część programu studiów lub 
praktyki w zagranicznej uczelni partnerskiej?  
 Chcesz poznać kulturę i obyczaje innego kraju? 
 Chcesz poznać ciekawych ludzi?  
 Chcesz przeżyć niezapomniane chwile?  
 

Skorzystaj z programu Erasmus Plus już w roku 
akademickim 2018/2019! 

 

 
 
 


