
 

 
 

Wzory listów motywacyjnych 

 
W liście motywacyjnym student podaje powody, dla których ubiega się o stypendium, opisuje 

pokrótce swoje plany naukowe, wymienia uczelnie zagraniczne, w których chciałby 

studiować (można podać więcej niż trzy ośrodki), określa planowaną długość pobytu (semestr 

zimowy, semestr letni, cały rok). 

 

Jeśli kandydat korzystał wcześniej ze stypendium Erasmus lub z innych stypendiów 

zagranicznych, powinien umieścić tę informację w liście motywacyjnym. 

 

 

 

Wzory 

 
 

Imię, nazwisko 

Filologia, obecny rok studiów 

  

  

Do Komisji Stypendialnej Programu Erasmus filologii francuskiej IFR UJ 

   

    Zwracam się z prośbą o przyznanie mi stypendium umożliwiającego roczne studia we 

Francji. Ośrodki uniwersyteckie, w których chciałabym podjąć naukę, to: 

  

1. Bordeaux 

2. Clermont-Ferrand, Wydział Komunikacji 

3. Nicea 

4. Corte 

  

    Prośbę swą motywuję tym, że uniwersytety w Bordeaux i Clermont-Ferrand oferują bogaty 

wybór zajęć z komunikacji, co umożliwiłoby mi realizację programu specjalizacji 

komunikacyjnej. W Nicei i w Corte mogłabym natomiast studiować interesujące mnie 

zagadnienia związane z literaturą i kulturą basenu Morza Śródziemnego, a także doskonalić 

moją znajomość języka włoskiego. 

     

Pragnę też poinformować, iż jednocześnie złożyłam podanie o wyjazd do Włoch. Gdyby 

przyznano mi stypendium i do Francji, i do Włoch, wybrałabym Włochy. 

 

Oświadczam, że nie przebywałam wcześniej za granicą w ramach programu wymiany 

studenckiej Erasmus. 

  

Z poważaniem, 

... 

  

  

  

 



Imię, nazwisko 

Filologia, obecny rok studiów 

  

  

Do Komisji Stypendialnej Programu Erasmus filologii francuskiej IFR UJ 

  

    Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi stypendium do Genewy lub Lyonu. 

  

    Jako że jestem studentką filologii romańskiej, motywy, którymi kieruję się przy wyborze 

kraju są zrozumiałe - to chęć doskonalenia znajomości języka, kultury, mentalności 

mieszkańców świata romańskiego. Natomiast wybór tych konkretnych ośrodków 

spowodowany jest przyczynami na poły naukowymi, na poły rodzinnymi. 

  

    W Genewie, stolicy kraju, w którym mówi się kilkoma językami, miałabym możliwość 

przyjrzenia się retoromańskiej odmianie języka francuskiego, a także sposobom 

funkcjonowania wielojęzycznej społeczności - temat, któremu chciałabym poświęcić pracę 

magisterską. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nieopodal Genewy mieszka moja bliska 

rodzina, która mogłaby mi pomóc pod względem finansowym i organizacyjnym. 

   

    Lyon także daje możliwość zgłębienia kilku odmian języka francuskiego. Z jednej strony 

zachowały się tam tradycje czystej, renesansowej, Ronsardowskiej francuszczyzny; z drugiej 

- jak w każdym wielkim mieście francuskim spotkam tam emigrantów, którzy francuszczyznę 

tę przetworzyli w specyficzny sposób; z trzeciej strony bliskość Szwajcarii pozwoli mi na 

kontakty z retoromańską odmianą języka. 

  

    Pragnęłabym wyjechać na jeden semestr, w semestrze letnim. 

 

   Chętnie wyjechałabym z moją koleżanką z roku, panią X, jednakże nie jest to warunek 

konieczny dla mojego wyjazdu. 

  

    Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

    Z poważaniem,     

    .... 

 

 
 


