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Oferta stypendialna ERASMUS+ STUDIA  

dla studentów/tek Instytutu Filologii Germańskiej (IFG) UAM  
na rok akademicki 2023/2024 

 

Adresatami oferty stypendialnej ERASMUS+ są w IFG: 

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

• studenci/tki 1 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia   

• studenci/tki studiów III stopnia (doktoranci) 

 

Studenci/tki IFG UAM zakwalifikowani/e w marcu 2023 r. do udziału w programie Erasmus+ 

wyjeżdżają na przyznane im stypendia w następnym roku akademickim (to jest 2023/24) wedle 

następującego porządku: 

• 2 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia  – wyjazd tylko na semestr letni 

• 3 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia – wyjazd tylko 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/tkami IFG UAM) 

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

i/lub letni (pod warunkiem uzyskania zgody Promotora pracy magisterskiej oraz Z-
cy Dyrektora IFG ds. dydaktycznych) 

 

IFG dysponuje umowami z następującymi ośrodkami akademickimi: 

• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Department Fachdidaktiken): 2 

stypendia 5-miesięczne (dla studentów/tek wyjeżdżających na III roku BA oraz I i II MA) 

• Georg-August-Universität Göttingen: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Gutenberg-Universität Mainz: 2 stypendia 10-miesięczne 

• Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Humboldt-Universität Berlin: 1 stypendium 5-miesięczne 

• Justus-Liebig-Universität Gießen: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Otto-Friedrich-Universität Bamberg: 2 stypendia 5-miesięczne (tylko na semestr zimowy) 

• Universität Bielefeld: 8 stypendiów 5-miesięcznych 

• Universität Mannheim: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Universität zu Köln: 2 stypendia 5-miesięczne 

• Czechy: Charles University in Prague: 2 stypendia 10-miesięczne 

• Czechy: Jan Evengelista Purkyne University in Usti nad Labem: 1 stypendium 5-

miesięczne 

• Węgry: Karoli Gaspar University Budapest: 2 stypendia 10-miesięczne 

• Węgry: University of Szeged: 2 stypendia 5-miesięczne 

 

Harmonogram rekrutacji na Wydziale Neofilologii UAM 

• 9.02-28.02.2023 r. – rejestracja na wyjazd w systemie USOSWeb i składanie dokumentów 

• 1.03-10.03.2023 r. – rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie wyników rekrutacji 

• 14.03-21.03.2023 r. – planowana rekrutacja uzupełniająca (możliwość rejestracji na 

wyjazd w systemie USOSWeb i składania dokumentów) 

• 22.03-26.03.2023 r. – rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie wyników rekrutacji uzup. 
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Dokumenty i wymagania 

• Rejestracja wniosku o wyjazd w systemie USOSWeb (UWAGA: W miarę możlowości 

proszę nie czekać z rejestracją wniosku do ostatniego dnia!) 

• Maksymalna liczba wybieranych uczelni: 3 (w preferowanej kolejności, tylko z oferty 

IFG) 

• Minimalna zakładana średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów: 3,5 

• Po zarejestrowaniu wniosku aplikacyjnego w USOSWeb kandydaci/tki zobowiązani/ne są 

przesłać do 28.02.2023 na adres Koordynatora Instytutowego w IFG 

(mstefan@amu.edu.pl): 

‒ skan wypełnionego na komputerze, wydrukowanego i podpisanego formularza 

kwalifikacyjnego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z wszystkich zajęć z 

zaliczonych lat uzyskanym w Biurze Obsługi Studentów (w formacie pdf), 

‒ ten sam formularz kwalifikacyjny należy także przesłać w pliku edytowalnym bez 

podpisu i informacji o średniej (w formacie doc lub docx), 

‒ studenci/tki 1 roku studiów I stopnia przesyłają wypełniony formularz kwalifikacyjny 

bez zaświadczenia o średniej; zamiast tego dołączają kartę przebiegu studiów z USOS, 

‒ wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Koordynatora Instytutowego 

także w formie papierowej do 2.03.2023 r., 

‒ doktoranci/tki dostarczają Koordynatorowi Instytutowemu dodatkowo pisemną zgodę 

na wyjazd Promotora pracy i Kierownika zakładu/pracowni. 

 

Formularze kwalifikacyjne, aktualny regulamin oraz informacje dotyczące trybu zaliczania 

przedmiotów w IFG, z którymi koniecznie należy się zapoznać przed złożeniem wniosku, a 

także instrukcja logowania w USOSWeb znajdują się na stronie IFG w zakładce Dla 

studentów>stypendia>Erasmus+ lub bezpośrednio pod linkiem: 

http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/studia/stypendia-mainmenu-118/89-llp-erasmus  

 

Informacja o ew. przyznaniu/nieprzyznaniu wyjazdu widoczna będzie w systemie USOS oraz 

zostanie rozesłana na adresy mailowe kandydatów/tek. 

 

Także po zakończeniu rejestracji i ogłoszeniu wyników należy regularnie sprawdzać 

skrzynkę @st.amu.edu.pl – tą drogą będą wysyłane informacje od Koordynatorki Wydziałowej 

programu Erasmus+. 

 

Konsultacje Koordynatora Instytutowego, po umówieniu mailowym: mstefan@amu.edu.pl 

W czasie sesji: środa 8.02. oraz czwartek 16.02. godz. 10.00 do 11.15 na MS Teams 

Konsultacje stacjonarne odbędą się na początku semestru letniego, a ich termin zostanie podany w 

USOS po ustaleniu rozkładu zajęć. 

 

Koordynator programu ERASMUS+ w Instytucie Filologii Germańskiej UAM 

 

dr Michał Stefański 


