
                                              
  

 

REKRUTACJA 
NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 
DO CHORWACJI, DO: 

● ZAGRZEBIA – Sveučilište u Zagrebu: 

⮚ Hrvatski studiji – 2 miejsca 

⮚ Odsjek za kroatistiku – Filozofski fakultet – 2 miejsca 

● OSIJEKA – Sveučilište J. J. Strossmayera: Filozofski fakultet – 2 miejsca 

oraz dodatkowo z programu SEA EU: 

● SPLITU – Sveučilište u Splitu – Filozofski fakultet – 2 miejsca  

łącznie max. 8 miejsc 

U W A G A: Rekrutacja dotyczy studentów grup chorwackich obecnego II roku (6 miejsc)  

oraz, wyjątkowo, I roku (2 miejsca) studiów licencjackich slawistyki i studiów bałkańskich!!! 

Przebieg rekrutacji oraz kryteria stawiane kandydatom: 

1. przesłanie skanów w PDF-ie na adres: agnieszka.bielinska@ug.edu.pl oraz złożenie (w koszulkach 

oryginałów następujących dokumentów w sekretariacie Zakładu Slawistyki i Studiów Bałkańskich 

od 10 lutego do 02 marca 2020 r., do godz. 10:00: 

1. formularza zgłoszeniowego (UWAGA: w nim zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego 

PNJCh w sem. zimowym 2019/2020 o ocenie semestralnej – nie niższej niż 4,0); 

2.  II rok studiów licencjackich  zaświadczenia z dziekanatu o: 

- ocenie z lektoratu języka chorwackiego (z II semestru I roku studiów) 

- średniej ocen z pierwszego roku studiów; 

3. oświadczenia o zaliczeniu smestru zimowego 2019/2020; 

4. wydrukowanego dwustronnie, wypełnionego i podpisanego z obu stron „Formularza 

Stypendysty Programu Erasmus+”, BEZ NAZWY UCZELNI PARTNERSKIEJ 

UWAGA: W przypadku odpowiedzi „TAK” w ostatnim punkcie Formularza należy dołączyć stosowne         

(i aktualne!) zaświadczenie z dziekanatu. 

 

Wszystkie niezbędne formularze i oświadczenia dostępne są w sekretariacie Zakładu Slawistyki i Studiów 

Bałkańskich, a także na stronie internetowej Zakładu w zakładce Erasmus+>Outgoing 

students>Ogłoszenia 
 

2. 03 marca 2020 r. ogłoszenie nazwisk osób przyjętych do rozmowy kwalifikacyjnej lub ogłoszenie 

wyników rekrutacji (w przypadku małej liczby kandydatów, Komisja Kwalifikacyjna może odstąpić od 

rozmowy kwalifikacyjnej .  
 

3. 05 marca 2020 r., godz. 13:30, p. 253 rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Wyniki rekrutacji zostaną 

ogłoszone tego samego dnia, po rozmowie kwalifikacyjnej. 

Wyniki wszystkich etapów rekrutacji zostaną przesłane kandydatom pocztą elektroniczną. 

Ogłoszenie oraz dostępne na tablicy ogłoszeń Zakładu Slawistyki i Studiów Bałkańskich oraz na stronie 

internetowej Zakładu w zakładce Erasmus+>Outgoing students>Ogłoszenia 

                Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 06 marca 2020 r. 
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UWAGA!  
1. Wyniki rekrutacji (lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista rezerwowa) przekazywane są do Biura Współpracy 

Międzynarodowej niezłocznie po zakończeniu rekrutacji, wobec czego osoby zainteresowane stypendium proszone są o 

przemyślaną decyzję o zgłoszeniu do konkursu. 
2. Miesięczna kwota stypendium w Chorwacji w roku akademickim 2020/2021 wyniesie 450 euro. 

3. BWM ostrzega: „Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki finansowe alokowane przez Narodową 

Agencję na rok akademicki 2020/2021 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach 

mobilności w pełnym planowanym czasie. W przypadku otrzymania niedostatecznych środków UG przyjmuje zasadę 

skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym 

etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr 
mobiności. (...) W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansoania mobilności (np. maksymalnie z 5 

do 4 miesięcy).” 
 

Informacje dot. Programu Erasmus+ w UG dostępne są na stronie: 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 

mgr Agnieszka Bielińska 

Koordynator Programu ERASMUS+  
Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich 
e-mail: agnieszka.bielinska@ug.edu.pl 
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