
 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI ERASMUS+ 

2022/2023 DLA STUDENTÓW WPIK 

   
   Wyjazdy na studia (min. 3 miesiące maks. 12 miesięcy) 

 Wyjazdy na praktyki (preferowane 3 miesiące) 

 W każdym cyklu studiów (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie) można wykorzystać 

12 miesięcy na mobilności –w przypadku studentów, którzy uczestniczyli w wymianie studenckiej 

w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd na studia. Pierwszeństwo przysługuje 

studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy.  

 Wyjazdy absolwentów na praktyki–rekrutacja w czasie studiów, mobilność musi być zrealizowana 

do 12 miesięcy po obronie 



 

REKRUTACJA 

KRYTERIA KWALIFIKACJI 

• średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – 

potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studenta o średniej ocen;  

• znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie 

potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie 

maturalnym;  

• dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym 

w ramach AMU-PIE;  

• dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, 

aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych; 

 

 

STAWKI STYPENDIUM 

 

 

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI 

  

Termin rekrutacji na stypendia 1 – 15 marca 2022.  

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

Podczas rekrutacji student starający się o stypendium zobowiązany jest: 

 - złożyć aplikację na wybrane miejsca stypendialne w systemie USOS 

 - dostarczyć administratorowi wydziałowemu Marii Krych (maria.krych@amu.edu.pl) wymagane 

dokumenty via e-mail (np. skany). 



 

WYMAGANE DOKUMENTY 

•zaświadczenie o średniej ze studiów (do uzyskania w BOS)   

•dokumentację związaną ze znajomością języka obcego  

•Dokumenty potwierdzające: udział w konferencjach naukowych, działalności w kołach 

naukowych, wolontariacie studenckim etc.  

 

Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone przez system USOS w terminie do 1 kwietnia 2022 roku.  

            

kraj uczelnia miasto stopień Wymagane języki miejsca mc-e 

Belgia 
Katholieke Universitaet 

Leuven Leuven 
lic., 
mgr angielski, flamandzki 1 10 

Bułgaria 
St. Cyril and St. Methodius 

University 
Veliko 

Turnovo 
lic., 

mgr, dr angielski, bułgarski 2 6 

Chrowacja University of Dubrovnik Dubrownik 
lic., 
mgr angielski, chorwacki 1 5 

Czechy Uniwersytet w Pilźnie Pilzno 
lic., 

mgr, dr angielski, czeski 2 5 

Finlandia Abo University Turku 
lic., 

mgr, dr szwedzki, angielski, fiński 1 9 

Grecja 
Aristotle University of 

Thessaloniki Saloniki 
lic., 

mgr, dr angielski, grecki 2 6 

Hiszpania Universidad de Almeria Almeria lic. hiszpański 2 5 

Hiszpania Universidad de Jaen Jean 
lic., 

mgr, dr hiszpański, angielski 2 5 

Hiszpania Universidad de Malaga Malaga lic. hiszpański, angielski 2 10 

Hiszpania Universidad de Murcia Murcja 
lic., 
mgr hiszpański 2 10 

Litwa Mykolo Romeiro Wilno 
lic., 
mgr angielski, litewski 1 5 

Macedonia 
International Balkan 

University Skopje lic. angielski, macedoński 4(8) 10(5) 

Niemcy Humboldt University Berlin 
lic., 

mgr, dr niemiecki 2 5 

Niemcy Brandenburg TU Cottbus Cottbus 
lic., 

mgr, dr angielski, niemiecki 1 5 

Niemcy 
Albert Ludwigs Universität 

Freiburg Fryburg 
lic., 

mgr, dr niemiecki 2 5 

Niemcy 
Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel Kilonia 

lic., 
mgr niemiecki, angielski 1 6 

Niemcy University of Mainz Moguncja 
lic., 

mgr, dr niemiecki 1 5 

Niemcy Universitat des Saarlandes Saarbrucken 
lic., 

mgr, dr niemiecki 2 5 

Turcja Bilkent University Ankara 
lic., 

mgr, dr angielski, turecki 2 5 

Turcja Cumhuriyet University Siwas Siwas 
lic., 

mgr, dr angielski, turecki 2 5 



Turcja Yildirim Beyazit University Ankara 
lic., 

mgr, dr angielski, turecki 4 5 

Węgry ELTE University Budapest mgr, dr angielski, węgierski 2 kog 5 

Węgry University of West Hungary Sopron lic. angielski, węgierski 2 5 

Włochy 
Seconda U. degli studi di 

Napoli Neapol 
lic., 

mgr, dr 
włoski, angielski (info od 

Pietruszewskiej) 3 10 

Włochy 
U. degli Studi di Roma "La 

Sapienza" (031) Rzym 
lic., 

mgr, włoski, angielski 2 6 

Włochy Universita di Trento Trydent 

lic., 
mgr., 

dr angielski, włoski 
4 (2 kog, 2 

psych) 5 

Włochy Universita degli Studi di Siena Siena 
lic., 

mgr, dr włoski, angielski 2 10 

Włochy 
Università degli Studi di 

Catania Catania 

lic., 
mgr, 

dr włoski A2, angielski B1 5 6 

 

 

W USOS możecie Państwo wybrać 2 miejsca: I i II wyboru. 

 

 


