
 

WYMIANA STUDENTÓW - PROGRAM ERASMUS+ 

DOFINANSOWANY WYJAZD ZAGRANICZNY 

NA 1 LUB 2 SEMESTRY STUDIÓW 

DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW1 Instytutu Filologii Polskiej: 

1. CZECHY 

 

> Uniwersytet w Pradze – 1 miejsce (Central European Studies) 

> Uniwersytet w Brnie – 2 miejsca (polonistyka) 

> Uniwersytet w Ostrawie – 1 miejsce (polonistyka) 

 

2.  NIEMCY > Uniwersytet w Lipsku2 – 2 miejsca (polonistyka) 

3.  WĘGRY > Uniwersytet Eotvos Lorand w Budapeszcie – 2 miejsca (polonistyka) 

4.  TURCJA > Uniwersytet w Istambule – 2 miejsca (polonistyka) 

5.  CHORWACJA > Uniwersytet w Zagrzebiu – 2 miejsca (polonistyka) 

6.  LITWA>  Uniwersytet w Wilnie – 6 miejsc (polonistyka) 

 

Rekrutacja: I ETAP: do 24 lutego 2020 r. 
 

- główne kryteria rekrutacji: znajomość języka angielskiego oraz średnia ocen; 

- I etap rekrutacji: WPISANIE SIĘ NA LISTĘ ZAINTERESOWANYCH W 

SEKRETARIACIE INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ do dnia 24.02.2020 r. 

- II etap: rozmowa kwalifikacyjna (początek marca) 

 

 

 

 
1 Możliwość wyjazdu doktorantów wyłącznie na studia do Pragi, Budapesztu, Istambułu i Wilna 
2 Wymagana znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym. 



Informacje dodatkowe: 

- w rekrutacji mogą uczestniczyć studenci I, II i III roku studiów licencjackich, I roku studiów 

magisterskich oraz doktoranci, 

- wyjazd można planować na semestr zimowy, letni lub na cały rok akademicki 2020/2021, 

- w razie wątpliwości, co do miejsca studiów, można wypełnić dwa formularze studenta i 

wskazać różne uczelnie zagraniczne, po rekrutacji wybierzemy jedną z nich, 

- po zaliczeniu przedmiotów na uczelni zagranicznej automatycznie zaliczane są studentowi w 

Polsce ekwiwalenty tych przedmiotów na Uniwersytecie Gdańskim, co w praktyce umożliwia 

zaliczenie całego semestru na uczelni rodzimej,   

- studenci, którzy w roku akademickim/ w semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach 

ERASMUSA wypracowali sobie stypendium naukowe, w czasie pobytu za granicą nadal 

będą je otrzymywać, 

- więcej szczegółów – na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Uniwersytetu Gdańskiego: 
https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020  

- każdy student otrzymuje stypendium, a jeśli ma w Polsce stypendium socjalne, także 

dodatek do stypendium głównego wg stawek poniżej; dodatkowe dofinansowanie przysługuje 

także studentom niepełnosprawnym. W poprzednim roku akademickim wynosiło ono: 

 

Stawki z roku akademickiego 2019/2020, stypendium jest płatne w dwóch ratach 

 

Kraje należące do danej grupy 
Miesięczna stawka 

stypendium w € 

Miesięczna stawka 

stypendium  

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, 

Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 
500 € 

ok. 2100 zł 

 

3015 zł (z dodatkiem 

socjalnym)  

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, 

Portugalia, Słowenia, Turcja 

450 € 

ok. 1900 zł 

 

2799 zł (z dodatkiem) 

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika 

Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, 

Słowacja, Węgry 

400 € 

ok. 1700 zł 

2369 zł (z dodatkiem) 

 

WAŻNE: osoby, które mają stypendium socjalne w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny 

przedstawić zaświadczenie z dziekanatu. 

O finalnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformuję mailem wszystkie osoby, 

które złożą wnioski w sekretariacie. Odbędzie się ona na początku marca 2020 r. 

W razie pytań – proszę o kontakt mailowy lub zapraszam na moje konsultacje (w czasie 

semestru i w sesji), gabinet 3.30. 

                                                        Z poważaniem,    

                   Dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, koordynator programu Erasmus+ w IFP 

                   Kontakt: magdalena.horodecka@ug.edu.pl     LUB  magdahorodecka@op.pl 

 

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


