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Drodzy Studenci, 

zachęcamy do ubiegania się o wyjazd na studia do USA. Semestr zimowy 1 lub 2 roku 

studiów II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UMCS można zrealizować w okresie 

od sierpnia do grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Gannon w Pensylwanii. Zajęcia 

zaliczone w ramach studiów w USA zostaną uznane na WE UMCS w zamian za 

odpowiednie przedmioty wynikające z toku studiów . 

 W czasie studiów na Uniwersytecie Gannon studentom Wydziału Ekonomicznego 

UMCS przysługuje dofinansowanie w wysokości 650 euro na każdy miesiąc pobytu 

i jednorazowe dofinansowanie na przelot w wysokości 820 euro. Uczestnicy Programu 

nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, 

przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne 

koszty podczas studiów za granicą. 

 Studia w USA to nie tylko szansa na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, 

ale również istotny wpis w CV, możliwość nawiązania zagranicznych kontaktów, 

poznania kultury Stanów Zjednoczonych i przeżycia niesamowitej przygody. Zachęcamy 

do zapoznania się ze stroną uniwersytetu: http://www.gannon.edu/ 
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 O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS  

z 3 roku studiów I stopnia i 1 roku studiów II stopnia posługujący się językiem 

angielskim na poziomie co najmniej B2. 

  

Zasady rekrutacji: 

 Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych 

przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

 Komplet dokumentów powinien zawierać: 

1. list motywacyjny,  

2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów 

wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z 1 roku II stopnia studiów 

przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów). 
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Dokumenty proszę składać do: 

Sekretariatu Wydziału Ekonomicznego pok. 302, do dnia 06.05.2016 

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 09.05.2016 od godziny 8:30 w pokoju 

302 

 

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy mgr Jacek Jakubczak 

email: jacek.jakubczak@poczta.umcs.lublin.pl  

 


