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28.02.2018 o godz. 16.30 (gabinet 292) zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną 
wszystkie osoby zdecydowane na udział w programie Erasmus+, czyli zdecydowane na 
wyjazd (na jeden lub dwa semestry) do partnerskich uczelni.  
 
Dla studentów pierwszego stopnia Instytut Filologii Romańskiej ma podpisane 
umowy z czterema uniwersytetami w Hiszpanii: Universidad de León (2 miejsca),  
Universidad de A Coruña (2 miejsca), Universidad de Huelva (2 miejsca),  Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona) (2 miejsca), jednym uniwersytetem w Portugalii: 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real) (2 miejsca) i  jednym 
uniwersytetem w Czechach: Uniwersytet Masaryka (Brno) (2 miejsca). 
 
Studenci drugiego stopnia mają możliwość wyjazdu do Universidad de Huelva, 
Universidad de León, Universidad de A Coruña i Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 
(po jednym miejscu).  
 
Studenci powinni przedstawić następujące dokumenty: 
 

1. samodzielnie zredagowany w języku hiszpańskim list motywacyjny (w tym 
wybór uczelni i zajęć, w których zamierza uczestniczyć na uczelni partnerskiej – 
w tym celu należy wejść na stronę internetową uczelni partnerskiej, zapoznać się 
z programami oferowanych studiów, wybrać zajęcia, które będą odpowiadały 
przedmiotom z siatki studiów iberystyki UG),  

2. dane dotyczące średniej ocen z ostatniego semestru lub roku (dokument 
wystawia Dziekanat)  

3. dodatkowo – osoby, które mają przyznane lub też otrzymują stypendium socjalne 
powinny przedstawić odpowiedni dokument (wystawia go Dziekanat) – jest to 
warunek, aby móc ubiegać się o tego typu stupendium na wyjazd w ramach 
programu Erasmus+.  

 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej do 28.02. 
2018 do godz. 10.00 
 
Ostateczna decyzja podejmowana jest po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej w 
języku hiszpańskim przez Komisję ds. Programu Erasmus+ w Instytucie Filologii 
Romańskiej. Pod uwagę brane są kryteria osobowościowe kandydatów (kreatywność, 
otwartość, solidność, pracowitość), znajomość języka hiszpańskiego oraz średnia ocen. 
Od decyzji Komisji nie obowiązuje odwołanie. Udział w rekrutacji oraz podpisanie, po 
rozmowie kwalifikacyjnej, formularza Erasmus+ jest wiążące i pozbawione możliwości 
rezygnacji. 
 
Stypendium miesięczne wynosi 450 euro (Hiszpania, Portugalia) lub 400 euro (Czechy). 
Całkowite stypendium miesięczne dla osób korzystających z dodatkowego wsparcia 
finansowego (stypendium socjalne) wynosi 2803 PLN (Hiszpania, Portugalia) lub 2587 
PLN (Czechy). 



 
Studenci obecnego I roku (studia licencjackie) mogą składać wnioski na wyjazd na 1 lub 
2 semestry roku akademickiego 2018/19, a studenci II roku (studia licencjackie) i I roku 
(studia magisterskie) tylko na wyjazd w semestrze zimowym. 
 
 
 

Joanna Drzazgowska 
Koordynator  Programu Erasmus+ 

 


