REKRUTACJA NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
13.01.2020
(poniedziałek)
godz. 12.00

Rozpoczęcie rekrutacji w USOSweb – składanie wniosków
przez studentów UŁ

Wykaz ofert wyjazdów dla studentów poszczególnych Wydziałów UŁ (w oparciu o podpisane umowy
pomiędzy zagraniczną uczelnią a danym Wydziałem UŁ) w ramach programu Erasmus+ będzie
dostępny w USOSWeb.
Przy przeglądaniu oferty wyjazdów w USOSweb, prosimy o zwrócenie uwagi, czy dana oferta wyjazdu
jest dostępna dla studentów danego programu i cyklu studiów. Prosimy również o sprawdzenie na
stronie internetowej uczelni zagranicznej, czy oferta zajęć dla studentów programu Erasmus+ jest
zbieżna z programem studiów studenta na UŁ. Można wybrać dwie uczelnie zagraniczne.
Po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, należy wybrać zakładkę „Wymiana studencka”, a następnie
macierzysty wydział studenta UŁ – w przypadku Wydz. Filologicznego również jedną ze
wskazanych poniżej jednostek, gdzie będą zdefiniowane i aktywne w tegorocznej rekrutacji oferty
wyjazdów (oznaczone numerem E+).
W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni
w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach:
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo oraz
dziennikarstwo międzynarodowe.
Katedra Pragmatyki Językowej – fil. angielska, hiszpańska, romańska i włoska

Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – fil. germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.

17.02.2020
(poniedziałek)
godz. 12:00
do 28.02.2020
(piątek)

Zakończenie rekrutacji w USOSweb
Rozpatrywanie wniosków o wyjazd na studia w ramach
programu ERASMUS+ oraz podanie wyników rekrutacji do
wiadomości studentów
Kryteria oceny wniosku:
1.
2.
3.
4.

do 28.02.2020
(piątek)

Średnia ocen wygenerowana z dziekanatu.
CV w języku polskim i obcym (dla danej filologii) w USOSweb.
List motywacyjny w języku polskim i obcym (dla danej filologii) w USOSweb.
W przypadku ubiegania się o to samo miejsce na wyjazd osób z taką samą średnią możliwe będzie
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w celu ustalenia priorytetu wyjazdu.

Wyniki rekrutacji w USOSweb (Będzie wysłany mail z USOSa.
Jeśli ktoś nie otrzyma informacji, oznacza to, że ma
nieprawidłowy adres mailowy.)
Przed upływem tego terminu studenci proszeni są o sprawdzenie i/lub aktualizację swoich
adresów mailowych w systemie USOS!

do 4.03.2020
(środa)

Uzupełnienie danych w USOSweb oraz ew. odwołania od
decyzji Komisji Wydziałowej
Możliwe jest odwołanie od decyzji Komisji Wydziałowej do Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ.
Uzupełnianie w USOSweb przez studenta i Koordynatora danych do formularza zgłoszeniowego
kandydata, tj. okres wyjazdu, liczba miesięcy z finansowaniem [5 miesięcy] itp. oraz zatwierdzenie
danych w USOSweb przez Koordynatora

do 9.03.2020
(poniedziałek)

Dostarczenie do Koordynatorów:
1.
2.
3.
4.
5.

zgłoszenia wydrukowanego z USOS i podpisanego (ze wskazanymi na odwrocie zgłoszenia
danymi kontaktowymi do bliskiej osoby) wraz ze
zdjęciem,
zobowiązania o podjęciu studiów II stopnia na tym samym Wydziale od studenta III roku studiów
I stopnia (jeśli dotyczy),
ew. deklaracji uczestnictwa w kursie języka obcego przed wyjazdem na studia organizowanym
w SJO,
a także zgody promotora i kierownika szkoły doktorskiej (jeśli dotyczy).

