SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY W PROGRAMIE ERASMUS+ na
rok akademicki 2020/2021 w INSTYTUCIE ANGLISTYKI

OTWARCIE REKRUTACJI: 7.01.2020
ZAMKNIĘCIE: 21.02.2020
Dokumenty składają Państwo w formie papierowej w sekretariacie studenckim Instytutu
Anglistyki.
Wysokość stypendiów Erasmus w roku 2020/2021: Grupa 1: 520 euro; Grupa 2: 450; Grupa
3: 400 euro
CZĘŚC 1: Kto może brać udział w rekrutacji w IA?
1. O stypendium mogą ubiegać się studenci Instytutu Anglistyki, SFK oraz MISH,
zgodnie z kryteriami opisanymi w komunikacie BWZ „Ogólne zasady kwalifikacji
studentów i doktorantów”. Proszę o dokładne zapoznanie się z zasadami
ogólnouniwersyteckimi przed złożeniem kompletu dokumentów.
2. W rekrutacji mogą brać udział obecni studenci Instytutu Anglistyki studiów dziennych,
wieczorowych i zaocznych. W przypadku kwalifikacji na wyjazd Erasmus+ studenci
wieczorowi i zaoczni mogą zostać na czas wyjazdu zwolnieni z opłaty za studia w IA.
3. W rekrutacji mogą brać udział studenci 2 roku studiów I stopnia, studenci 3 roku
studiów 1 stopnia (pod warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu w Instytucie
Anglistyki) oraz studenci 1 roku studiów II stopnia. Studenci 3 roku I stopnia będą
kwalifikowani na wyjazdy wyłącznie w semestrze letnim. W rekrutacji na niektóre
wyjazdy (patrz: lista podpisanych umów) mogą brać udział również studenci studiów
III stopnia.
4. W rekrutacji prowadzonej przez IA mogą brać udział studenci SFK oraz studenci
MISH, którzy realizują minimum programowe w Instytucie Anglistyki. Studenci SFK i
MISH proszeni są dodatkowo o wypełnienie w formularzu rekrutacyjnym deklaracji
dotyczącej brania przez nich udziału w rekrutacji na innych kierunkach. Jeśli student
bierze udział w rekrutacji w ramach innej jednostki, proszę podać nazwę jednostki.
5. Studenci kierunków pokrewnych (np. OSA, WLS) muszą uzyskać indywidualną zgodę
koordynatora ds. mobilności z jednostki macierzystej oraz zgodę koordynatora ds.
mobilności Instytutu Anglistyki.
6. W przypadku umów dotyczących wyjazdów rocznych proszę zaznaczyć w formularzu
czy są Państwo zainteresowani wyjazdem rocznym czy semestralnym. UWAGA: W
przypadku dużego zainteresowania daną destynacją może zostać Państwu
przyznany wyjazd na 1 semestr nawet w przypadku deklaracji chęci wyjazdu na cały
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rok. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu przyznanego na 1 semestr z
zachowaniem finansowania.

CZĘŚC 2: ZASADY KWALIFIKACJI PRZEZ KOMISJĘ ORAZ DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA
W SEKRETARIACIE
1. Poświadczona przez sekretariat średnia ocen za rok 2018/2019 (lub za ostatni pełny
rok studiów + pisemne wyjaśnienie przerwy w studiach). Studentów 1. roku studiów II
stopnia, którzy byli wcześniej studentami innych jednostek/uczelni obowiązuje
dostarczenie średniej ocen za rok 2018/2019 z poprzedniej jednostki/uczelni.
Waga średniej ocen jako kryterium w kwalifikacji to 80%.
2. Wypełniony formularz rekrutacyjny. Przy wypełnianiu proszę zwrócić uwagę, że mogą
Państwo wybrać do 3 uniwersytetów goszczących. Jeśli są Państwo zainteresowani
wyłącznie wyjazdem w jedno miejsce, proszę wpisać tylko nazwę tego Uniwersytetu.
Co roku problemem jest rezygnacja przez studentów z wyjazdów w sytuacji, w której
zostali zakwalifikowani na uniwersytet drugiego lub trzeciego wyboru. Proszę o
rozważny wybór Uniwersytetów: jeśli nie chcą Państwo jechać w dane miejsce, proszę
NIE wpisywać go w formularz.

3. List motywacyjny w języku angielskim (200-400 słów). List ma na celu przekonanie
Komisji, że przyznanie Państwo wyjazdu będzie dobrą decyzją. Jeśli wybrali Państwo
więcej niż jeden uniwersytet goszczący, proszę o napisanie jednego listu
motywacyjnego, w którym tłumaczą Państwo swoje wybory.
Waga listu motywacyjnego jako kryterium w kwalifikacji to 20%.
Komisja kwalifikacyjna składa się z koordynatora ds. mobilności, dyrektora ds. studenckich
oraz przedstawiciela samorządu studenckiego. Wyniki rekrutacji zostaną podane do
wiadomości (w USOSie oraz mailem uniwersyteckim) w dniu 25.02.2020.
4. Tryb odwołań: odwołania od decyzji komisji w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty
ogłoszenia wyników. Wgląd do protokołów kwalifikacji podczas dyżurów koordynatora ds.
mobilności.
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LISTA UNIWERSYTETÓW, Z KTÓRYMI IA MA PODPISANE UMOWY NA ROK 2020/2021.
Wszystkie umowy podpisane są z Anglistykami. Zajęcia odbywają się po angielsku.
Przedmioty zatwierdzone w Learning Agreement zostaną uznane jako odpowiedniki
przedmiotów oferowanych w Instytucie Anglistyki.

NAZWA UNIWERSYTETU
Liverpool John Moore’s University (UK)
Georg-August Universität Göttingen
(Niemcy)
Universidade de Porto (Portugalia)
Vilniaus Universitetas (Litwa)

Universidad de Sevilla (Hiszpania)
Universidad de Castilla La Mancha,
Ciudad Real (Hiszpania)
Universidad de Huelva (Hiszpania)
Universitätdes Saarlandes (Niemcy)
Universiteit Antwerpen (Belgia)
Karlova Univerzita (Praga, Czechy)
Masarykova Univerzita (Brno, Czechy)

DLA KOGO? NA ILE?
4 stypendia semestralne, I, II i III stopień
2 stypednia roczne, I i II stopień
2 stypendia semestralne, I i II stopien
1 stypendium semestralne, III stopień
2 stypendia semestralne, II stopień
2 stypendia semestralne, I stopień
6 stypendiów semestralnych, I stopień
1 stypendium 3 miesiące, III stopień
4 stypendia semestralne, I I II stopień
2 stypendia roczne, I i II stopień
2 stypendia roczne, I i II stopień
5 stypendiów semestralnych, I i II
stopień
2 stypendia semestralne, I, II i III
stopień
1 stypendium semestralne, I, II i III
stopień

…………………………………………………………………………………………
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