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PROGRAM ERASMUS+           
 

REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE 
W ROKU AKADEMICKIM 2022/23 
 

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie 

Erasmus+ KA131-HED-2022 studenci Romanistyki i Italianistyki (Wydział Filologiczny), mają 

możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2022/23 w niżej wymienionych 

uczelniach zagranicznych: 

 
L.p. Nazwa uczelni, kraj Kierunek / 

specjalizacja 

adres internetowy liczba 

miejsc –

stopień 

studiów 

Minimalny 

poziom 

znajomości 

jęz. obcego 

okres 

studiów 

1. UNIVERSITE PARIS 13 – 

PARIS NORD, Francja 

Romanistyka www.univ-paris13.fr    

 

3 – I, II st francuski B1 semestr 

2. UNIVERSITE GRENOBLE 

ALPES, Francja 

Romanistyka/ 

językoznawstwo 

www.univ-grenoble-

alpes.fr 

4 – I, II st francuski B1 semestr 

3. UNIVERSITE DE 

STRASBOURG, Francja 

 

Romanistyka http://www.unistra.fr  

 

2 – I st. francuski B2 rok 

4. UNIVERSITE DE POITIERS, 

Francja 

Romanistyka/ 

literatura i 

językoznawstwo 

http://www.univ-

poitiers.fr 

 

3 – I, II st francuski B2 

(dla I st.) 

francuski C1 

(dla II st.) 

semestr 

5. UNIVERSITE DE PARIS VII -  

DENIS DIDEROT, Francja 

 

Romanistyka http://www.univ-paris-

diderot.fr 

2 – I, II st francuski B1 semestr 

6. UNIVERSITÀ  DEL SALENTO, 

Włochy 

Italianistyka 

Romanistyka/ 

włoski 

https://www.unisalent

o.it/international 

3 – I, II st włoski B1 semestr 

7. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI 

ROMA LA SAPIENZA, Włochy 

Italianistyka 

Romanistyka/ 

włoski 

http://www.uniroma1.it 3 – I, II st włoski B1 

oraz franc. 

B1 

semestr 

 

8. UNIVERSITE DE LILLE, 

Francja 

Romanistyka https://international.un

iv-lille.fr/ 

 

4 na 

semestr 

lub 2 na 

rok – I, II 

st 

francuski B2 semestr 

lub rok 

9. INSTITUT CATHOLIQUE DE 

TOULOUSE, Francja 

Romanistyka http://www.ict-

toulouse.fr/fr/index.ht

ml 

2 – I, II st francuski B1 semestr 

10. OSTRAVSKA UNIVERZITA V 

OSTRAVE, Czechy 

Romanistyka http://www.osu.cz 

http://study.osu.eu/ex

change-

students/erasmus 

2 – I, II st francuski 

B2/ 

hiszpański 

B2 

semestr 

11. UNIVERSITÉ DE LORRAINE, 

Francja 

Romanistyka / 

literatura i 

językoznawstwo 

www.univ-lorraine.fr 2 na 

semestr 

lub 1 na 

rok – I st. 

francuski B1 semestr 

12. UNIVERSITÉ D'ARTOIS, 

Francja 

Romanistyka / 

literatura i 

językoznawstwo 

www.univ-artois.fr 2 – I francuski B2 semestr 

http://www.univ-paris13.fr/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.unistra.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-poitiers.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr/
https://www.unisalento.it/international
https://www.unisalento.it/international
http://www.uniroma1.it/
https://international.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/
http://www.ict-toulouse.fr/fr/index.html
http://www.ict-toulouse.fr/fr/index.html
http://www.ict-toulouse.fr/fr/index.html
http://www.osu.cz/
http://study.osu.eu/exchange-students/erasmus
http://study.osu.eu/exchange-students/erasmus
http://study.osu.eu/exchange-students/erasmus
http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.univ-artois.fr/
http://www.ua.pt/
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Każdy student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Każdy 

student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Każdy student 

ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ KA131-

HED-2022 ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów 

studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ 2021-2027 KA1 Mobilność 

Edukacyjna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (www.umcs.pl    zakładka: Student  

Wymiana międzynarodowa i krajowa   ERASMUS   Wyjazdy na studia częściowe). 

 

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 (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-

wyzsze/  

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu 

pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w 

wysokości 450, 500 lub 520 euro na miesiąc studiów za granicą, w zależności od kraju docelowego.  

Studenci o mniejszych szansach (otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym 

wyjazd) mogą otrzymać dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc. 

 

Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie na zasadach 

obowiązujących w programie Erasmus+ KA131-HED-2022.  

 

 
WARUNKI DLA KANDYDATÓW 

 
1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na 

obywatelstwo. 

 

2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej 

urlopowani. 

 

3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum 3,75 za cały dotychczasowy okres studiów. Wymagane 

są 2 zaświadczenia wydawane przez Dziekanat: 1) dotyczące średniej ocen na aktualnym 

poziomie studiów oraz 2) dotyczące oceny semestralnej (semestr zimowy) z Praktycznej Nauki 

Języka Włoskiego (dla kandydatów ubiegających się o wyjazd do ośrodków włoskich / 

italianistycznych) lub Praktycznej Nauki Języka Francuskiego (dla kandydatów ubiegających się o 

wyjazd do ośrodków francuskich / romanistycznych). W przypadku studentów I roku I stopnia 

studiów średnia ocen będzie uwzględniała jedynie semestr zimowy. Studenci I roku II i III stopnia 

studiów przedkładają również zaświadczenie wydawane przez Dziekanat o średniej z ocen z 

poprzedniego poziomu studiów.  

 

4. Studenci będący w momencie rekrutacji na I roku studiów I i/lub II stopnia mogą ubiegać się o 

wyjazd na studia na semestr letni II roku. Studenci będący w momencie rekrutacji na II roku 

studiów I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd na studia na semestr zimowy III roku.  

 

5. Pierwszeństwo w rekrutacji do ośrodków włoskich / italianistycznych mają studenci italianistyki 

oraz romanistyki o specjalności włoskiej, do ośrodków francuskich / romanistycznych – studenci 

romanistyki o specjalności francuskiej.  

 

6. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i 

finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-

wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów 

http://www.umcs.pl/
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/
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I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w 

ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów 

studentów na studia). 

 

 
 

ZASADY REKRUTACJI 
 

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do 

Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną (w postaci skanów lub dokumentów podpisanych 

elektronicznie):  

 

Komplet dokumentów powinien zawierać: 

 

1. list motywacyjny (skierowany do Komisji Kwalifikacyjnej Katedry Romanistyki), 

uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II 

lub III wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować 

na uczelni przyjmującej oraz informację o posiadaniu lub nie prawa do stypendium socjalnego na 

UMCS w semestrze bieżącym, 

 

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

przez Dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację 

również o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów), 

 

3. zaświadczenie z oceną z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego / Francuskiego na aktualnym 

poziomie studiów, wydane przez Dziekanat,  

 

4. wypełnione i podpisane oświadczenie RODO uczestnika projektu mobilności edukacyjnej ( zał. 

1),  

 
5. wypełnione i podpisane oświadczenie zapoznania się z zasadami realizacji mobilności E+ SMS 

na Wydziale Filologicznym UMCS ( zał. 2). 

 
 

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje przyjmująca uczelnia 

zagraniczna, do której student zostaje uprzednio zakwalifikowany przez UMCS.  

 

Procedura odwoławcza: 

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników 

kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału. 

 

 
Dokumenty proszę składać drogą mailową do dr Izabeli Szantyki, na adres mailowy: 

izabela.szantyka@mail.umcs.pl .  

Dokumenty będą przyjmowane do dn. 4 kwietnia 2022 (poniedziałek), do godz. 23:59.   

 

 
Kwalifikacja kandydatów odbędzie się najpóźniej do 14 kwietnia 2022. O wynikach kandydaci 

zostaną powiadomieni drogą mailową. 

 

 

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Kierunkowy - dr Izabela Szantyka, drogą 

mailową: izabela.szantyka@mail.umcs.pl  

mailto:izabela.szantyka@mail.umcs.pl
mailto:izabela.szantyka@mail.umcs.pl
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Informacji o w/w uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy 

szukać na stronach internetowych tych uczelni.  

 

Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie skontaktować 

się z Biurem Programu Erasmus UMCS - D.S. Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410; 

erasmus@mail.umcs.pl , justyna.mazur@mail.umcs.pl  

 

 

Informacje nt. oferty dydaktycznej ośrodków partnerskich są dostępne na stronach następujących 

Wydziałów / Instytutów:  

 

 

• Université de Strasbourg - Institut d'Etudes Romanes 

 

• Université Grenoble Alpes - Lettres & Arts du Spectacle, Langues, Sciences du Langage, 

Communication & Journalisme 

 

• Université de Poitiers - Faculté de Lettres et de Langues 

 

• Université Paris 13 - Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés (UFR LSHS) 

 

• Université Paris Diderot – Lettres et Sciences Humaines, UFR de Linguistique (UFRL)  

 

• Université Charles de Gaulle Lille 3 – Sciences Humaines et Sociales, UFR Humanités – 

Département Lettres Modernes (LM), Département Sciences du Langage (SdL), Langues, 

Littératures et Civilisations Étrangères (UFR LLCE), Langues Étrangères Appliquées (UFR LEA)  

 

• Institut Catholique de Toulouse – Faculté Libre des Lettres et des Sciences Humaines, kategorie : 

Lettres Modernes, Français Langue Étrangère, Langues Étrangères Appliquées; Institut 

Universitaire de Langue et de Culture Française (IULCF) 

 

• Université de Lorraine – Unité de Formation et de Recherche Arts, Lettres et Langues (UFR ALL), 

kategorie : Études culturelles, LLCER (Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et 

Régionales : Anglais, Italien, Espagnol, Bilingue-Biculture), LEA (Langues Étrangères Appliquées : 

Anglais/Espagnol, Anglais/Italien, Anglais/Polonais), Lettres (Lettres classiques, Lettres modernes) 

 

•  Université d’Artois – Faculté (UFR) des Lettres et Arts  

 

• Ostravská Univerzita - Filozofická fakulta, Katedra romanistiky 

 

• Università del Salento - Dipartimento di Studi Umanistici, kategorie: Lingue, Linguistica, Lettere 

 

• Università di Roma La Sapienza - Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, 

kategorie: Lingue, Linguistica, Lettere 

 
 
 
 
 
 

Dokument uzupełniony przez: I. Szantyka  

mailto:erasmus@mail.umcs.pl
mailto:justyna.mazur@mail.umcs.pl

