Kwalifikacja na stypendia programu Erasmus+
na rok 2017/18 dla studentów Instytutu Rusycystyki
Lista partnerów zagranicznych:
1.

UNIVERSITY OF JYVASKYLA [Finlandia; strona domowa uczelni: www.jyu.fi; ponadto
zobacz: www.jyu.fi/study; katalog przedmiotów:www.jyu.fi/study/programmes/courses;
kod Erasmus: SF JYVASKY01; koordynator umowy ze strony partnera: Terho Joutsen
<juhtep@cc.jyu.fi>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of Languages
(Russian Language)] – 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II
stopnia); Wysokość stypendium 500 euro miesięcznie.

2.

TALLINN UNIVERSITY [Estonia; strona domowa uczelni: www.tlu.ee; ponadto
zobacz: www.tlu.ee/exchange; kod Erasmus: EE TALLINN05; koordynator umowy ze
strony partnera: Natalia Tshuikina <natalia.tshuikina@tlu.ee>; Wydział lub jednostka
współpracująca: [Institute of Slavonic Languages and Cultures] – 2 wyjazdy
semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia); Wysokość stypendium 350
euro miesięcznie.

3.

DAUGAVPILS UNIVERSITY [Łotwa; strona domowa uczelni: www.du.lv/en, zobacz
również: www.du.lv.en; kod Erasmus: LV DAUGAVP01; koordynator umowy ze strony
partnera: prof. Anna Stankiewicz <annastankevica@inbox.lv> lub koordynator
instytucjonalny: Inese Hodanowa <inese.hodanova@du.lv>; Wydział lub jednostka
współpracująca: [Department of Rusistics and Slavistics, Faculty of Humanities] – 2
wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia); Wysokość
stypendium 350 euro miesięcznie.

4.

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA [Słowacja; strona domowa uczelni:
www.uniba.sk; zobacz katalog przedmiotów: http://www.uniba.sk/index.php?id=3871;
Kod Erasmus: SK BRATISL02; koordynator umowy ze strony partnera: Lubor Matejko
<matejko@fphil.uniba.sk>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Department of
Russian Language and Literature] – 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy
studentów I i II stopnia); Wysokość stypendium 350 euro miesięcznie.

5.

KU LEUVEN [Belgia; strona domowa uczelni: www.kuleuven.be; zobacz katalog
przedmiotów:
www.kuleuven.be/eduction/ects/package.html;
kod
Erasmus:
B
LEUVEN01,
koordynator
umowy
ze
strony
partnera:
Roger
Janssens
<roger.janssens@arts.kuleuven.be>; Wydział lub jednostka współpracująca: [Faculty of
Arts] – 2 wyjazdy semestralne na rok (dotyczy studentów I i II stopnia). Wysokość
stypendium 450 euro miesięcznie.
O stypendia ERASMUS+ na sem. zimowy lub letni 2017/18 mogą ubiegać się:
W pierwszej kolejności:
- studenci, którzy po raz pierwszy ubiegają się o fundusze programu Erasmus;
– studenci II roku studiów licencjackich (wyjazd odbędzie się w trakcie III
roku studiów);
– studenci I roku studiów magisterskich (wyjazd odbędzie się w trakcie II roku
studiów).
W drugiej kolejności:
– studenci III roku studiów licencjackich (wyjazd może odbyć się w semestrze
letnim I roku studiów magisterskich w roku 2017/18) [UWAGA!: wyjazd może
być przyznany warunkowo – przed wyjazdem student powinien zostać
zakwalifikowany na studia II stopnia w IR, począwszy od roku 2017/18]

Wymagane dokumenty:
1) Podanie (zaadresowane do Komisji Kwalifikacyjnej programu Erasmus+
w Instytucie Rusycystyki) zawierające:
– uzasadnienie wyjazdu i wyboru uczelni
– wskazanie semestru (zimowy lub letni)
Należy pamiętać o umieszczeniu w podaniu własnego e-maila (poczta
uniwersytecka) i telefonu kontaktowego;
2) Learning Agreement (wstępnie wybrane przedmioty z punktacją ECTS, które
student chce zrealizować za granicą). Jeśli student chce wyjechać w trakcie II
roku studiów drugiego stopnia, konieczna jest zgoda promotora pracy
magisterskiej.
3) Zaświadczenie o średniej ocen z poprzednich lat studiów, wydane przez
sekretariat d/s studenckich – średnia ocen nie może być niższa niż 3,49;
Uwaga! Student nie może posiadać warunkowych zaliczeń.
4) poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (dotyczy
studentów, którzy oprócz przedmiotów w jęz. rosyjskim, chcą za granicą
realizować przedmioty w jęz. angielskim). Jeśli student chce realizować
wyłącznie przedmioty w jęz. rosyjskim, jego znajomość jęz. angielskiego powinna
być na poziomie pozwalającym na bezpośrednie komunikowanie się w
podstawowych sprawach, rozumienie dokumentów i korespondencji w jęz.
angielskim. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego poziom znajomości
jęz. angielskiego Komisja może samodzielnie ocenić kwalifikacje językowe
studenta lub przyznać wyjazd pod warunkiem, że przed wyjazdem student
dostarczy wymagane poświadczenie znajomości jęz. angielskiego.
5) Poświadczenie aktywności naukowej i/lub społecznej – jeśli dotyczy.
Przed złożeniem dokumentacji zaleca się konsultacje z koordynatorką ds.
mobilności mgr Katarzyną Roman-Rawską (pokój 119, we wtorki 12.00-13.30).
Pytania można zadawać również drogą mailową (wyłącznie za pośrednictwem poczty
uniwersyteckiej!): katarzyna.roman@uw.edu.pl
Przydatne informacje na temat kwalifikacji i formalności znajdują się również na
stronie internetowej IR w zakładce „mobilność studencka” oraz na stronie
www.bwz.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie ds.
studenckich IR do 06.03.2017 do godz. 13.30
Komisja Kwalifikacyjna w składzie: dr D. Piekarska-Winkler, mgr K. Roman-Rawska,
Przedstawiciel Studentów (oddelegowany przez Zarząd Samorządu Studentów IR) zbierze się w
terminie nie późniejszym niż 7 marca 2017 roku. Wszyscy zainteresowani wyjazdem zostaną
poinformowani o decyzji Komisji drogą mailową nie później niż 8 marca. Student ma prawo
odwołać się od decyzji Komisji do Dyrektora Instytutu Rusycystyki do dn. 9.03.2017.
Warszawa, dn. 21.02.2017

