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ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH 

PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 

NA KIERUNKU FILOLOGIA HISZPA ŃSKA 

 
 
1. O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się osoby, które w roku akademickim 
2015/2016 będą studentami lub doktorantami Filologii Hiszpańskiej UWr. 

 
2. Na studia w ramach programu Erasmus+ moŜna wyjechać raz na kaŜdym poziomie studiów: 
raz na studiach licencjackich, raz na studiach magisterskich i raz na studiach doktoranckich. 

 
3. Wyjazd na studiach licencjackich moŜe nastąpić najwcześniej po ukończeniu I roku,               
na studiach magisterskich – po ukończeniu pierwszego semestru. 

 
4. MoŜliwy jest wyjazd na semestr zimowy lub letni (wybór naleŜy do kandydata), jednak              
w przypadku wyjazdu na semestr letni nie istnieje moŜliwość przedłuŜenia pobytu na kolejny 
semestr. W kolejnym semestrze (po przedłuŜeniu) student nie otrzymuje juŜ grantu, ale nadal nie 
płaci za studia na uczelni zagranicznej. 

 
5. Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016 
składają do 19 lutego 2015 r. u koordynatora (dr Justyny Wesołej): 

• wypełniony oraz podpisany przez kandydata formularz PODANIE O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 
2015/2016. Formularz dostępny jest do wydrukowania w formie pliku pdf na stronie 
internetowej Instytutu Filologii Romańskiej (www.ifr.uni.wroc.pl > Erasmus > Dla 
studentów > Studia), 

• listę ocen uzyskanych od momentu rozpoczęcia studiów do momentu złoŜenia podania 
wydrukowaną z systemu USOS po 14 lutego (ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej). 
Średnią z tych ocen (tzw. średnią z toku studiów) student oblicza samodzielnie i wpisuje 
w wymienionym wyŜej podaniu. 

Prosimy nie dołączać dodatkowych listów motywacyjnych. 
 
6. O stypendium mogą ubiegać się osoby, których średnia z toku studiów wynosi przynajmniej 
4,0. 

 
7. Studenci specjalizacji nauczycielskiej planujący wyjazd w ramach programu Erasmus+ muszą 
być świadomi, Ŝe wszystkie przedmioty tej specjalizacji ze względu na ich specyficzny charakter 
są zobowiązani zaliczyć w Polsce. Przed wyjazdem powinni w porozumieniu z prowadzącymi 
omówić i zaplanować sposób zaliczenia tych zajęć (awansem, eksternistycznie, w kolejnym 
semestrze/roku itp.). 

 

8. Dokumenty złoŜone po terminie (2015.02.19.) nie będą rozpatrywane. 

 
9. 20 lutego 2015 r. podania rozpatrzy komisja złoŜona z pracowników Zakładu Iberystyki,       
w tym koordynatora programu Erasmus+. Najpóźniej w tym dniu studenci zostaną 



poinformowani o wynikach rekrutacji droga mailową. Informację o zakwalifikowaniu                
na stypendium kandydaci znajdą równieŜ na swoich indywidualnych kontach USOS. 

 

10. Pod uwagę brane są zarówno średnia ocen jak i motywacja kandydata (stąd pierwszeństwo 
mają doktoranci i studenci studiów magisterskich planujący wyjazd w celu zebrania                  
lub uzupełnienia materiałów do pracy magisterskiej). Istotny jest równieŜ rodzaj studiów –       
dla studentów studiów niestacjonarnych wieczorowych i zaocznych przewidziano po dwa 
miejsca. 

 
11. Komisja, przydzielając kandydatom zagraniczny ośrodek uniwersytecki, bierze pod uwagę 
ich preferencje (wyraŜone w podaniu), zastrzega sobie jednak głos decydujący.  

 
12. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na stypendium kandydat zobowiązany jest 
uzupełnić informacje wymagane przez system USOS. Zaniedbanie tego obowiązku 
uniemoŜliwia  koordynatorowi potwierdzenie zakwalifikowania studenta na stypendium, a tym 
samym – wyjazd kandydatowi. 

  


