
Erasmus + 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ odbywa się w UJ na 

przełomie stycznia i lutego każdego roku akademickiego. W przypadku ogłoszenia drugiego 

naboru na przełomie września i października wyjazdy możliwe są wyłącznie w semestrze 

letnim rozpoczynającego się roku akademickiego. 

 

O ilości miejsc wyjazdowych udostępnionych w I i II terminie rekrutacji decyduje 

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna (1 miejsce wyjazdowe = 1 osoba). Kwestiami grantu oraz 

formalnościami przedwyjazdowymi zajmuje się Dział Międzynarodowej Wymiany 

Studenckiej UJ [http://www.dmws.uj.edu.pl/start] 

 

Uwaga! W nowej edycji programu Erasmus+ została zniesiona zasada jednokrotnego 

wyjazdu. Studenci mogą teraz wyjechać na każdym poziomie studiów.  

1. Przykład: 1 x na studiach licencjackich, 1 x na studiach magisterskich uzupełniających i 1 x 

na studiach doktoranckich.  

2. Przykład: 1 x na studiach jednolitych magisterskich i 1 x na studiach doktoranckich. 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają jednakże osoby aplikujące po raz pierwszy.    

 

1.1. Dokąd można pojechać? 

 

Lista ośrodków partnerskich IFWsch UJ: 

 

* SŁOWACJA:  

- Uniwersytet w Preszowie, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich – 2 

miejsca dla ukrainistów 

 

* CHORWACJA: 

- Uniwersytet w Zagrzebiu – 2 miejsca – co roku wymiennie pierwszeństwo mają bądź 

studenci ukrainistyki, bądź rusycystyki 
 

* CZECHY: 

- Uniwersytet w Ołomuńcu – 2 miejsca – co roku wymiennie pierwszeństwo mają bądź 

studenci ukrainistyki, bądź rusycystyki 

- Uniwersytet w Hradec Kralove – 6 miejsc 

 

* ESTONIA: 

- Uniwersytet w Tallinie - 2 miejsca  http: / /www.tlu.ee / DEPARTAMENT OF 

INSTITUTE OF SLA VONIC LANGUAGES AND CULTURES 

- Koledż Jekatierinski w Tallinie – 2 miejsca 

- Uniwersytet w Tartu - 3 miejsca    http://www.ut.ee / DEPARTMENT OF RUSSIAN NAD 

SLA VONIC LANGUAGES AND LITERATURES 

 

* LITWA: 

- Uniwersytet w Wilnie - 3 miejsca   http://WWW.VU.lt/lt / DEPARTMENT OF 

SLAVONIC STUDIES 

 

* ŁOTWA: 



- Uniwersytet w Dyneburgu - 4 miejsca   http://du.lv/lv / DEPARTMENT OF RUSSIAN 

LITERATURE AND CULTURE 

- Uniwersytet w Rydze - 2 miejsca   http://www.lu.lv / DEPARTMENT OF SLAVONIC 

STUDIES 

 

* WĘGRY: 

- Uniwersytet w Szeged - 3 miejsca   http: / /www.u-szeged.hu / DEPARTMENT OF 

RUSSIAN PHILOLOGY 

 

1. 2. Kto może ubiegać się o wyjazd? 

 

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się STUDENCI: 

 

• II roku FR, FU i KRiNS studiów stacjonarnych I stopnia • III roku FR, FU i KRiNS studiów 

stacjonarnych I stopnia (pod warunkiem podjęcia studiów II stopnia w IFWsch UJ oraz 

wyłącznie na semestr letni I roku SUM) • I roku FR, FU i KRiNS studiów stacjonarnych II 

stopnia • II roku JiKR studiów niestacjonarnych I stopnia • III roku JiKR studiów 

niestacjonarnych I stopnia (pod warunkiem podjęcia studiów II stopnia w IFWsch UJ oraz 

wyłącznie na semestr letni I roku SUM) • I roku FR studiów niestacjonarnych II stopnia 

oraz DOKTORANCI IFWsch UJ. 

UWAGA! Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studenci II roku 

studiów stacjonarnych II stopnia mogą wyjeżdżać wyłącznie w semestrze zimowym! 

 

1.3. Co warto wiedzieć? 

• Przewidziane przez IFWsch UJ wyjazdy stypendialne Erasmus trwają 1 semestr. Na czas 

wyjazdu osoba nominowana zachowuje status studenta/doktoranta i nie traci praw do 

przyznanych jej stypendiów - zarówno naukowego, jak i socjalnego. Studiujący w systemie 

niestacjonarnym nie będą zwolnieni z obowiązku opłaty czesnego. 

• Na stypendium nie może wyjechać ani zostać zakwalifikowanym student będący w trakcie 

powtarzania roku. W trakcie pobytu na stypendium student/doktorant nie może przebywać na 

urlopie dziekańskim lub studenckim. Nie może też być w żaden inny sposób urlopowany. 

• Student nominowany zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów 

przewidzianych w programie roku akademickiego poprzedzającego wyjazd na stypendium 

oraz do dopełnienia formalności dotyczących zaliczenia roku w sekretariacie IFWsch przed 

planowanym wyjazdem. W innym przypadku traci prawo do wyjazdu stypendialnego na rzecz 

pierwszej osoby z listy rezerwowej. 

• Osoby kończące studia I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo. Prawo do wyjazdu 

otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie w IFWsch UJ. Wyjazd możliwy jest jednak 

dopiero w semestrze letnim I roku studiów II stopnia. 

• W ramach nagrody prawo do wyjazdu (tylko w kolejnym roku akademickim) uzyskują 

laureaci I miejsca konkursu ortograficznego języka rosyjskiego i konkursu recytatorskiego, 

organizowanego przez IFWsch UJ (miejsca wyjazdowe co rok proponuje laureatom 

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna). Z przyczyn obiektywnych studenci II roku studiów II 

stopnia nie mogą otrzymać nagrody w postaci wyjazdu stypendialnego Erasmus. 

Laureatów obu konkursów nie dotyczą kryteria kwalifikacji ogłoszone w regularnych 

rekrutacjach. Obowiązują ich natomiast postanowienia odnośnie Learning Agreement (punkt 

III), Kanonu (punkt IV) oraz Transcript of Records (punkt V). W przypadku studentów III 

roku studiów I stopnia utrzymane zostaje postanowienie o wyjeździe warunkowym, tj. prawo 

do wyjazdu laureaci otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie w IFWsch UJ. 


