
Erasmus – informacje uzupełniające – miejsca, terminy, wymagania: 

 

1. Proszę zapoznać się z ogólnymi zasadami (2020SMS_og_zas_kwalifikacji). 
 

2. Uczelnie, z którymi KU ma podpisane umowy, wymagania. 

 

Uczelnia  wymagania Liczba 
 miejsc  

Budapeszt:  
Eötvös Loránd Tudomanyegyetem, 
http://www.elte.hu 
 

angielski A2, 
węgierski B2* 

15 

Monachium: Ludwig-Maximilians-
Universitat Munchen 
http://www.uni-muenchen.de 

angielski B2 (tylko dla 
przedmiotów 
prowadzonych w tym 
języku), niemiecki B2  

3 

Zagrzeb, University of Zagreb, 
http://www.unizg.hr/ 

 

ukraiński B2, rosyjski 
B2, chorwacki B2 

2 

Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-University 
Greifswald, http://www.uni-
greifswald.de/ 

 

angielski B2, 
niemiecki B2 

2 

Freie Universität Berlin http://www.fu-
berlin.de 

niemiecki B1 
 (poziom 2) 

2 

   

W ramach Erasmusa mogą Państwo na nich realizować nasz program studiów na 

odpowiednim poziomie. 

3. Termin składania wniosków: 21.02.2020. Wnioski należy składać w formie mejlowej, 

wg wzorca poniżej wraz z CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim. Do 

wniosku należy zaświadczenie o średniej i warunkach poświadczone przez sekretariat. 

Termin złożenia oświadczenia – 5 marca. Im wcześniej złożą Państwo wniosek, tym 

szybciej będzie można rozpocząć procedurę przyznawania wyjazdu w Usos. 

4. Po złożeniu wniosku student otrzyma informację o konieczności uzupełnienia informacji 

w systemie USOS. Należy to zrobić jak najszybciej, tak aby do dnia 5 marca 2020 

dostarczyć wydrukowany i podpisany osobiście wniosek o wyjazd 

wygenerowany przez USOS. Dopiero na tej podstawie zostanie stworzona lista 

rankingowa. 

5. Najniższa średnia pozwalająca na stypendium – 3,49. Student nie może mieć więcej niż 1 

wpis warunkowy. 

6. Po przyznaniu wyjazdu, zatwierdzeniu przez BWZ i wybraną uczelnię będą Państwo informowani 

o dalszych krokach (podpisanie LA oraz planu studiów) 

http://www.elte.hu/
http://www.unizg.hr/
http://www.uni-greifswald.de/
http://www.uni-greifswald.de/
http://www.fu-berlin.de/
http://www.fu-berlin.de/


 

Warszawa, dnia 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Nr albumu: 

Adres e-mail: 

Rok i etap studiów: 

 

Wniosek o przyznanie wyjazdu w ramach programu Erasmus 

 

Proszę o przyznanie mi wyjazdu w ramach programu Erasmus w roku akademickim 

2018/2019 w semestrze ……………………………  

Uczelnia, na której chcę studiować: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

(podpis) 

Załączniki: 

1. Życiorys 

2. List motywacyjny 

3. Zaświadczenie o średniej ocen 

4. Zaświadczenie o warunkach. 


