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Rekrutacja uzupełniająca na stypendia ERASMUS+  
dla studentów IFG UAM na rok akademicki 2017/2018 

 
Rejestracja wniosku aplikacyjnego w USOSWeb: 14.03-31.03.2017 

 
Adresatami oferty stypendialnej ERASMUS+ są w IFG:  

• studenci 1, 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia   

• studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia   
• studenci 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia 

• studenci studiów III stopnia (doktoranci) 
 
Studenci IFG UAM zakwalifikowani w marcu/kwietniu 2017 do udziału w programie Erasmus+ 
wyjeżdżają na przyznane im stypendia w następnym roku akademickim (2017/18) wedle następu-
jącego porządku: 

• 2 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  – wyjazd na semestr letni 
• 3 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  – wyjazd na semestr zimowy 
• 1 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – wyjazd na semestr zimowy 

i/lub letni  (pod warunkiem, że w momencie wyjazdu będą studentami IFG UAM) 

• 2 rok studiów stacjonarnych II stopnia – wyjazd na semestr zimowy 
• 2 rok studiów niestacjonarnych II stopnia – wyjazd na semestr zimowy 

 
IFG ma do dyspozycji na potrzeby rekrutacji uzupełniającej niewykorzystane stypendia w 
następujących ośrodkach akademickich: 

• BIELEFELD: 7 stypendiów 5-miesięcznych  
• BUDAPESZT: 2 stypendia 9-miesięczne* 

• ERLANGEN-NÜRNBERG: 3 stypendia 5-miesięczne (tylko dla studentów realizujących 
specjalność nauczycielską) 

• FREIBURG: 1 stypendium 5-miesięczne 

• MANNHEIM: 2 stypendia 5-miesięczne 
• PRAGA: 2 stypendia 9-miesięczne* 

• SZEGED (Węgry): 2 stypendia 5-miesięczne 

• ÚSTI nad LABEM (Czechy): 1 stypendium 5-miesięczne 
* stypendia 9/10 miesięczne przewidziane są zasadniczo dla studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych II stop-
nia oraz 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia. Uwaga: studenci ubiegający się o przyznanie stypendium na 
pobyt 10-miesięczny w trakcie 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia muszą przedstawić 
pisemną zgodę promotora! W przypadku braku chętnych (w tej grupie aplikujących) na wyjazd całoroczny sty-
pendia rozdysponowane zostaną pośród pozostałych kandydatów jako 5-miesięczne). 

 
W rekrutacji uzupełniającej można także korzystać z puli miejsc w ramach Wydziału Neofilologii 
niewykorzystanych przez poszczególne Instytuty w pierwszym etapie rekrutacji. Jednakże proszę 
wziąć pod uwagę fakt, iż zawsze pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu do danej uczelni 
partnerskiej ma Instytut posiadający z nią umowę (uczelnie partnerskie IFG – patrz wyżej). 
Zamiar ubiegania się o wyjazd z puli miejsc innego Instytutu należy wcześniej zgłosić Koordy-
natorowi w IFG . 
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Rekrutacja Uzupełniająca do udziału w programie ERASMUS+ 

 
Ustalenia obowiązujące na Wydziale Neofilologii UAM: 

o 14-31.03.2017 r. – rejestracja wniosku w USOSWeb (UWAGA: Proszę nie czekać z re-
jestracją wniosku w USOSWeb do ostatniego dnia!) 

UWAGA: Maksymalna liczba wybieranych uczelni: 3 (według preferencji)  
o Studenci składają u Koordynatora Instytutowego zaświadczenie z dziekanatu o średniej 

ocen z dotychczasowego przebiegu studiów 
o Doktoranci zobowiązani są do dostarczenia zgody promotora i kierownika zakładu na wy-

jazd w ramach Erasmusa (do koordynatora instytutowego).  
 
Aktualny regulamin oraz dalsze informacje, z którymi koniecznie należy się zapoznać 
przed złożeniem wniosku, a także instrukcja logowania w USOS znajdują się na stronie Wy-
działu Neofilologii UAM w zakładce ERASMUS+ > Studia 
 
Dodatkowe ustalenia obowiązujące w IFG: 
Oprócz zgłoszenia/rejestracji wniosku aplikacyjnego w USOSWeb kandydaci z IFG zobowiązani 
są ponadto złożyć (najpóźniej 31.03.2017) na ręce Koordynatora Instytutowego w IFG:  

• zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen (studenci 1 roku studiów I stopnia dostarczają 
kartę przebiegu studiów poświadczoną przez dziekanat) 

• wypełniony na komputerze, wydrukowany i podpisany formularz kwalifikacyjny ; wer-
sję elektroniczną w pliku edytowalnym (bez informacji o średniej) proszę przesłać 
już wcześniej na adres: mstefan@amu.edu.pl 

• kandydaci zdecydowani na 10-miesięczne studia w Mainz lub 9-miesięczne w Budapesz-
cie lub w Pradze muszą przedstawić pisemną zgodę promotora pracy magisterskiej 

• doktoranci dostarczają pisemną zgodę promotora i kierownika zakładu na wyjazd w ra-
mach Erasmus+ 

• Kandydatów z 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia zapraszam na krótką rozmowę w 
języku niemieckim w celu określenia rokowań na pomyślne ukończenie 1 roku studiów 
(jego niezaliczenie wyklucza bowiem udział w programie Erasmus, a w konsekwencji 
oznacza niewykorzystanie stypendium pozostającego w gestii IFG) 

 
Jestem do Państwa dyspozycji w trakcie moich konsultacji: w środy 10.45-11.30 oraz 15.00-15.45  
w pokoju 514. Kontakt mailowy: mstefan@amu.edu.pl 

 
 

Koordynator ERASMUS+ w Instytucie Filologii Germańskiej UAM 
 

dr Michał Stefański 
 
 
Proszę w trakcie i po rekrutacji śledzić aktualne ogłoszenia na stronie IFG w zakładce Stu-
dia>Stypendia>Erasmus+. Tam znajdują się także formularze do pobrania, aktualny regulamin 
oraz instrukcja rejestracji wniosku w USOSWeb. Najważniejsze informacje są również wywie-
szone w gablocie na V piętrze. 
Informacja o ew. przyznaniu/nieprzyznaniu wyjazdu widoczna będzie w systemie USOS 
oraz zostanie rozesłana na Państwa adresy mailowe. 
Także po zakończeniu rejestracji i ogłoszeniu wyników należy regularnie sprawdzać swoją  
prywatną skrzynkę pocztową oraz @amu.edu.pl – tą drogą będą Państwo otrzymywać infor-
macje od Wydziałowego Koordynatora Erasmus+. 


