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REKRUTACJA  

NA WYJAZDY STYPENDIALNE SMS i SMP 

W RAMACH PROGRAMU UE  

ERASMUS + (ERASMUS PLUS) 

KA 103 – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA Z KRAJAMI PROGRAMU 

KA 107 – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA Z KARAJAMI PARTNERSKIMI 

 
 

Instytut Filologii Słowiańskiej ogłasza rekrutację na wyjazdy stypendialne: 

 

SMS - wyjazdy w celu zrealizowania części studiów (KA 103, KA 107) 

SMP - wyjazdy w celu zrealizowania praktyki zagranicznej (KA 103) 

 

w ramach programu Erasmus Plus 

 

dla studentów I-III roku SS1 oraz I roku SS2 Filologii słowiańskiej 

 

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW W DNIACH 20.03. - 10.04.2017 

 

 

przyjmuje koordynator programu w IFS dr Dorota Gołek-Sepetliewa  

gab. 3.12, e-mail: dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl 

 

 

ZASADY REKRUTACJI W IFS 

 

KRYTERIA NABORU: 

a) ogólne wyniki w nauce – średnia ocen; 

b) stopień znajomości języka, w którym realizowany jest program studiów 

za granicą; 

c) dodatkowe kryteria (działalność w kole naukowym, uczestnictwo w 

przedsięwzięciach podejmowanych w IFS, tłumaczenia, publikacje itp.). 

DOKUMENTY 

a) średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (do uzyskania w 

Dziekanacie); 

b) karta przebiegu studiów (jak wyżej); 

c) oświadczenie z informacją o odbytych stażach (miejsce, termin) za 2 

ostatnie lata; 

mailto:dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl


d) wypełniony formularz aplikacyjny (do pobrania na stronie internetowej: 

http://www.erasmus.us.edu.pl. 

e) ewentualnie zaświadczenie potwierdzające działalność kandydata w kole 

naukowym, uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych w IFS, 

tłumaczenia, publikacje, itp. (jeśli dotyczy). 

 

 

Dokumenty należy dostarczyć do dr D. Gołek-Sepetliewej (koordynatora 

programu) nie później niż data zakończenia rekrutacji tj. do dn. 10.04.2017. 

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskają próg 

kwalifikacyjny 3,76 (pod uwagę bierze się: średnią ocenę z dotychczasowego 

przebiegu studiów oraz średnią ocenę z egzaminów i zaliczeń z praktycznej 

nauki I lub II języka kierunkowego).  

O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje suma następujących 

składowych:  

- średnia ocena z dotychczasowego przebiegu studiów, 

- średnia ocena z egzaminów i zaliczeń z praktycznej nauki I lub II języka 

kierunkowego.  

Do w/w sumy dolicza się punkty dodatkowe: np. za działalność w Kole 

Naukowym Slawistów (0,5 pkt.) za publikacje (0,5 pkt.), za tłumaczenia (0,5 

pkt.). 

 

OŚRODKI 
Oferta programu na rok 2017/2018 obejmuje semestralny pobyt w 

następujących ośrodkach uniwersyteckich z krajów programu: 

 

BUŁGARIA: 

VELIKOTYRNOVSKI UNIVERSITET „SV. KIRIL I METODIJ” (2 

miejsca) 

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI  (2 miejsca) 

CHORWACJA: 

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK (2 miejsca) 

SVEUCILISTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR (4 miejsca) 

SVEUCILISTE U ZAGREBU / UNIVERSITY OF ZAGREB ( 3 miejsca) 

UNIWERSITY OF SPLIT (2 miejsca) 

CZECHY: 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE / MASARYK UNIVERSITY (2 

miejsca) 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (2 miejsca) 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (2 miejsca) 

UNIVERZITA PARDUBICE (4 miejsca) 

GRECJA 

http://www.erasmus.us.edu.pl/


NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (2 

miejsca) 

SŁOWACJA: 

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA (1 

miejsce) 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (2 miejsca) 

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ  BYSTRICI (2 miejsca) 

UNIVERSITY OF ZILINA (1 miejsce) 

SŁOWENIA: 

UNIVERZA V LJUBLJANI (4 miejsca) 

UNIVERZA V MARIBORU (1 miejsce) 

FACULTETA ZA MEDIJE (2 miejsca) 

MACEDONIA: 

UNIVERZITET SV KIRIL I METODIJ VO SKOPJE (2 miejsca) 

WĘGRY: 

UNIVERSITY OF SZEGED (2 miejsca) 

BOŚNIA I HERCEGOWINA: 

UNIVERSITY OF SARAJEVO ( 3 miejsca) 

SERBIA: 

UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC (2 miejsca) 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie erasmus.us.edu.pl 

 

 

  


