
 

               
 

        Komunikat 1 
 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  

ogłasza 

rozpoczęcie rekrutacji dla  

studentów i doktorantów teologii i nauk o rodzinie  

 na wyjazdy stypendialne w celu  

  realizacji części studiów (SMS) 

lub  

    praktyki zagranicznej (SMP)  

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 

 

GDZIE MOŻNA STUDIOWAĆ? 

 AUSTRIA/Innsbruck, LEOPOLD FRANZENS UNIVERSITAT INNSBRUCK, http://www.uibk.ac.at/ (2 miejsca) 

 HISZPANIA/Pampeluna, UNIVERSIDAD DE NAVARRA,  http://www.unav.edu/ (2 miejsca) 

 RUMUNIA/Konstanca, UNIVERSITATEA OVIDIUS DI CONSTANTA, http://www.univ-ovidius.ro/  (2 miejsca) 

 SŁOWACJA/Nitra, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, https://www.ukf.sk/ (2 miejsca) 

 SŁOWACJA/Koszyce, CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK, http://www.ku.sk/ (4 miejsca) 

 SŁOWACJA/Preszów, UNIVERSITY OF PRESOV, http://www.unipo.sk/en/ (2 miejsca). 

 CZECHY/Ołomuniec, UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, http://www.upol.cz/ (2 miejsca warunkowo: 

oczekiwanie na sfinalizowanie umowy). 

  

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Z  wyjazdu można skorzystać wielokrotnie. Student dysponuje pulą 12 miesięcy, które może 

spędzić na stypendium w toku jednego poziomu studiów.  

 Student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany. 

 Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu roku 

akademickiego 2015/2016. Wyjazd nie może spowodować przedłużenia studiów.  

 Zagraniczna praktyka studencka może być realizowana w instytucji znajdującej się na terenie 

kraju uczestniczącego w programie Erasmus +. 

 Student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus + na realizację wyjazdu.  

 

http://www.uibk.ac.at/
http://www.unav.edu/
https://www.ukf.sk/
http://www.ku.sk/
http://www.unipo.sk/en/
http://www.upol.cz/


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ERASMUS+ 

www.erasmus.us.edu.pl  i u wydziałowego koordynatora 

 

JAKIE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI? 

 

      Informację o zamiarze przystąpienia do rekrutacji należy przesłać do 10 kwietnia na adres:    

      mariola.kozubek@us.edu.pl   

 

Do 20 kwietnia (godz. 10.00) u wydziałowego koordynatora ERASMUS należy złożyć dokumenty:  

 Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/sms-2015 

(z podpisem). W formie elektronicznej należy go przesłać także do Działu Projektów 

Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UŚ. 

 Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów (od początku do ostatniej sesji zimowej) potwierdzone 

przez Dziekanat.  

 Kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o kursach i szkoleniach językowych. 

 Inne dokumenty uzasadniające przyznanie stypendium w ramach programu Erasmus +  

(np. opinia promotora pracy dyplomowej, poświadczenie o dodatkowej działalności  

i aktywności studenckiej). 

 Zaświadczenie promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) o wyrażeniu zgody na 

wyjazd – dotyczy studentów, którzy planują pobyt w uczelni partnerskiej na ostatnim roku studiów. 

 List motywacyjny uzasadniający podjęcie studiów za granicą (w języku kraju, do którego się 

aplikuje, lub po angielsku).  

 W przypadku praktyk: informacje na temat zagranicznej instytucji wybranej i programu praktyki. 

Dokumenty należy złożyć w teczce opisanej: ERASMUS +, Imię i nazwisko; kierunek i rok studiów.  

 

 

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW 

 Wyniki w nauce. 

 Znajomość języka obcego, w którym realizowany jest program studiów za granicą.  

 Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca m.in. znajomość języka obcego.  
 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA  

zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  

23 kwietnia godz. 13.00, w sali obok dziekanatu 

 

WYNIKI KWALIFIKACJI  

zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Wydziału, a następnie przekazane wraz z protokołem 

posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Śląskiego.  

 
 

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus  
dr Mariola Kozubek 

mariola.kozubek@us.edu.pl 
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