
                        
 
 

SZANOWNY STUDENCIE 
 

Serdecznie zachęcam do składania dokumentów  

na wyjazdy Erasmus+ w rekrutacji wiosennej 2020. 

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW  

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, ŚREDNIA OCEN Z 3 

SEMESTRÓW) 

DO DNIA 13 III 2020 BEZPOŚREDNIO U MNIE (LUB W SEKRETARIACIE). 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (M.IN. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O 

STYPENDIUM) ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH: 

 
https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-romanska/  

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/ 

 

Zachęcam do uczestnictwa, 

 
Marcin Skibicki 

Koordynator E+ skibicki@umk.pl 
 

https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-romanska/
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/
mailto:skibicki@umk.pl


 
UWAGA: oferta wymiany na semestr zimowy 2021 

dotyczy studentów:  
I stopnia (rok II), II stopnia (rok I)  

 

 FILOLOGIA ROMAŃSKA  

1. O stypendium ubiegać mogą się studenci będący w roku poprzedzającym wyjazd na 2 roku studiów 

I stopnia i 1 roku II stopnia.  

2. W procesie kwalifikacji brane pod uwagę są następujące czynniki :  

a) średnia ze studiów  

FRANCUSKI ZAAWANSOWANY (fil. romańska i lingwistyka)  

średnia ogólna : co najmniej 3,5  

średnia z PNJF : co najmniej 3,5  

FRANCUSKI „0”  

średnia ogólna : co najmniej 3,5  

średnia z PNJF : co najmniej 4,0  

UWAGA: W przypadku chęci wyjazdu do Hiszpanii proszę podawać również średnią z PNJH! 

Średnia liczona jest ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów kończących się oceną z trzech 

poprzedzających rekrutację semestrów. W przypadku niższej średniej z PNJF/PNJH komisja 

rekrutacyjna może przeprowadzić dodatkowy egzamin sprawdzający kompetencje językowe 

kandydata.  

b) aktywne działanie w programie Erasmus (np. w charakterze mentora dla studentów zagranicznych) 

będzie dodatkowym atutem. Proszę przesłać stosowne zaświadczenie mailowo do koordynatora.  

Średnia ze studiów powinna być dostarczona w formie pisemnej z dziekanatu.  

3. Liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje jednostka nie musi być równa liczbie studentów 

wyjeżdżających. 

4. Przy wypełnianiu wniosku o wyjazd : 

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/# 

proszę podawać uczelnie wg preferencji (tzn. pierwsza jest najważniejsza). 

4. Studenci chcący studiować na uczelni, która nie ma podpisanej umowy z KFR (np. uczelnie 

hiszpańskie), będącej w ofercie wydziału: 

proszę wybrać uczelnie z oferty fil. romańskiej a w uwagach dopisać ołówkiem, którymi 

uniwersytetami spoza naszej oferty są Państwo zainteresowani (np. Malaga, Kadyks i Barcelona). 

W miarę ich dostępności nastąpi zamiana.     

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

