
 

Ogłoszenie i zasady konkursu Erasmus+  

w Instytucie Filologii Romańskiej UJ 

 

 

Program wymiany studenckiej Erasmus umożliwia wyjazd do uczelni 

zagranicznej, z którą Instytut Filologii Romańskiej UJ podpisał umowę 

Erasmusa. Lista uczelni partnerskich IFRom UJ znajduje się na stronie Biura 

Obsługi Studentów Zagranicznych oraz na stronie IFRom; będzie aktualizowana 

do połowy lutego 2014. 

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci IFRom UJ wszystkich rodzajów i 

stopni studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i 

doktoranckich), z wyłączeniem studentów będących obecnie na I roku studiów I 

stopnia oraz na ostatnim roku studiów prowadzących do uzyskania stopnia 

magistra lub doktora.  

 

Student ma możliwość wyjazdu maksymalnie do 12 miesięcy na każdym 

poziomie studiów: jeden raz na studiach licencjackich, jeden raz na studiach 

magisterskich, jeden raz na studiach doktoranckich. 

 

Studenci, którzy brali udział w wymianie studenckiej Erasmus w latach 2007-

13, mogą ponownie aplikować, lecz pierwszeństwo mają osoby, które starają się 

o wyjazd po raz pierwszy. 

 

Warunkiem kwalifikacji studentów obecnego II roku studiów I stopnia jest 

średnia ważona ocen z dotychczasowego przebiegu studiów co najmniej 4,0. 

Warunkiem kwalifikacji studentów obecnego III roku studiów I stopnia jest 

również średnia ważona ocen z dotychczasowego przebiegu studiów co 

najmniej 4,0, a wyjazd może nastąpić dopiero w drugim (wiosennym) semestrze 

roku akademickiego 2014/2015. W dniu 1 października 2014 kandydat musi 

mieć status studenta studiów II stopnia w IFRom UJ. 

 

Kandydaci mogą się ubiegać o stypendium jednosemestralne lub całoroczne. 

Ostatecznie o długości pobytu za granicą zadecyduje Komisja Instytutowa. 

 



W roku przebywania na uczelni partnerskiej student powinien uzyskać, na 

uczelni partnerskiej i/lub na uczelni macierzystej, liczbę punktów ECTS 

pozwalającą mu na zaliczenie danego roku. 

Studenci ubiegający się o stypendium powinni wykonać następujące czynności: 

 

1) Od 1 do 28 lutego 2014 r. zarejestrować się elektronicznie i wypełnić 

wniosek na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (BOSZ 

UJ) pod adresem: www.bosz.uj.edu.pl/rekrutacja-erasmus1 

 

2) do 28 lutego 2014 r. złożyć w sekretariacie ds. studenckich IFRom lub 

bezpośrednio koordynatorom poszczególnych filologii następujące 

dokumenty: 

 

a) list motywacyjny; 

b) w przypadku ubiegania się o wyjazd do kraju innego niż ten, w którym 

mówi się w pierwszym języku romańskim studenta, należy dołączyć 

zaświadczenie o dobrej znajomości języka danego kraju (dyplom 

międzynarodowy lub opinię lektora UJ) 

c) można dołączyć dokumenty poświadczające aktywność kandydata na 

uczelni (koła naukowe, Erasmus Student Network, itp.) lub poza nią, oraz pisma 

z poparciem od wykładowców IFRom lub uczelni partnerskich. 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brana pod uwagę średnia ocen z 

dotychczasowego przebiegu studiów, a w przypadku studentów I roku studiów 

II stopnia – ocena z dyplomu licencjackiego. Dane te sekretariat IFRom 

przekaże bezpośrednio koordynatorom. 

 

Studenci ubiegający się o wyjazd z puli miejsc filologii IFRom innej niż 

macierzysta powinni skierować swoje podanie do komisji filologii dysponującej 

daną pulą miejsc (np. student filologii francuskiej ubiegający się o wyjazd do 

Włoch powinien zaadresować podanie do komisji filologii włoskiej i złożyć je 

na ręce koordynatora filologii włoskiej). 

 

Dokumenty należy składać w foliowej koszulce, nie w teczce. 

 

Wyniki kwalifikacji zostaną podane w marcu 2014. 

 

http://www.bosz.uj.edu.pl/rekrutacja-erasmus1


W wyjątkowych przypadkach student może ubiegać się o wyjazd na uczelnię 

zagraniczną, z którą podpisała umowę jednostka UJ inna niż Instytut Filologii 

Romańskiej. Przed złożeniem dokumentów w takiej jednostce, student powinien 

uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie osoby studiującej inny 

kierunek niż przewidziany w umowie Erasmus+, zgodę koordynatora Instytutu 

Filologii Romańskiej oraz zgodę koordynatora danej jednostki UJ. 

 

Koordynatorzy Erasmus + w Instytucie Filologii Romańskiej 

 

Filologia hiszpańska – dr Rosanna Krzyszkowska-Pawlik 

Filologia francuska, Języki i kultura krajów romańskich – dr hab. Marzena 

Chrobak 

Filologia portugalska – dr Anna Rzepka 

Filologia rumuńska – dr Joanna Porawska 

Filologia włoska – dr Danuta Piekarz 

 


