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Słowo wstępne

Drodzy Studenci,
Wyjazd na studia do zagranicznej uczelni w ramach programu
Erasmus+ to zarówno wielka szansa, jak i wyzwanie. Szansa
na poznanie innego kraju, innej kultury, ludzi, poznanie języka, poszerzenie swojej wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. To także nowe wyzwania, przed którymi będziecie stawali
każdego dnia. Będziecie musieli nauczyć się radzić sobie z wieloma
przeciwnościami i niespodziankami – od najprostszych problemów
związanych z komunikacją (np. portier w akademiku nie rozumie,
gdy mówicie do niego w jego ojczystym języku, którego uczyliście
się w Polsce), z zakupami (np. w sklepie jest wiele produktów lokalnych, których nie znacie i nie wiecie jak przyrządzić), z codziennymi
czynnościami (np. gdzie jest pralnia) po różne problemy z zakwaterowaniem, z dojazdami na uczelnię, z wyborem zajęć, z zaliczeniami. Będziecie musieli umieć znaleźć się wśród ludzi mówiących
innym językiem, o innych obyczajach, o innych kodach kulturowych.
Te wyzwania nie powinny Was jednak przerażać. Potraktujcie je jako
wspaniałą przygodę, która może zmienić Wasze całe życie. Mam
nadzieję, że tak właśnie się stanie i wrócicie do kraju wzbogaceni
o wiedzę i doświadczenie, które będą pomocne w Waszej dalszej
karierze zawodowej i w życiu prywatnym. Życzę Wam poznania
wielu przyjaciół, z którymi będzie utrzymywać kontakt przez długie lata (dzisiejszy świat – dzięki nowoczesnym technologiom - jest
naprawdę mały). Życzę Wam odwagi w pokonywaniu przeciwności, dojrzałych decyzji i wielu radosnych chwil w trakcie pobytu
za granicą.
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
dziekan
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O programie
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Dlaczego warto?

Ludzie

Języki obce

Nawiąż znajomości na całe życie!
Międzynarodowe kontakty to nie
tylko walor towarzyski, ale również bezcenny kapitał naukowy
lub zawodowy.

Doskonal znajomość języków obcych i rozpocznij naukę kolejnych!
Kilkumiesięczny pobyt za granicą
to najlepsza szkoła języka, jaką
można sobie wyobrazić.

Umiejętności miękkie
Zdobądź umiejętności, które docenią pracodawcy! Samodzielny
wyjazd za granicę to szkoła życia,
która procentuje doświadczeniami powszechnie cenionymi na
rynku pracy.

Nauka

Kultura

Spójrz na naukę z innej perspektywy. Styczność z zagranicznymi
nauczycielami i studentami to
znakomita okazja do pogłębiania
wiedzy, wymiany doświadczeń
oraz kształtowania nowych
pomysłów i idei.

Poznaj obcą kulturę, sztukę,
tradycje i obyczaje! Wyjazd to
dokonała okazja do odwiedzenia
nowych miejsc oraz poszerzania
swojej wiedzy o świecie i dziedzictwie kulturowym Europy.

8

Dla kogo?
W programie Erasmus+ mogą
brać udział studenci wszystkich
kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, w tym studenci
studiów doktoranckich.
Dokąd?
Jako student Wydziału Prawa
i Administracji UJ możesz wybierać spośród 118 uczelni w 24
krajach, z którymi Wydział zawarł
umowę międzyinstytucjonalną.
Więcej na ten temat w części
Oferty wyjazdów.
Długość wyjazdu
Co do zasady jeden wyjazd
powinien trwać semestr (liczony
jako 4,5 miesiąca) albo rok akademicki (9 miesięcy). W trakcie
studiów I, II lub III stopnia każdy
student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających
łącznie do 12 miesięcy, natomiast
w trakcie jednolitych studiów
magisterskich – do 24 miesięcy.
Minimalny czas wyjazdu wynosi 3
miesiące.
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Uznawalność zajęć
Uznawanie okresu studiów odbytych za granicą jest podstawową
cechą programu Erasmus+ – część programu kształcenia zrealizowana za granicą (w tym zaliczenia i egzaminy) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej.
Przed wyjazdem na stypendium student podpisuje porozumienie
o programie studiów (Learning Agreement for Studies). W porozumieniu określa się program zajęć (wykaz przedmiotów), w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę
punktów ECTS za każdy przedmiot. Po powrocie ze stypendium
Wydział zalicza – zgodnie z zawartym porozumieniem oraz wykazem zaliczeń z uczelni zagranicznej – przedmioty i punkty uzyskane
za granicą na poczet studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Przygotowanie językowe
Przed wyjazdem student może skorzystać z kursów językowych
online oferowanych w centralnym systemie wsparcia językowego
online. Student jest także zobowiązany wypełnić testy biegłości
językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów za granicą
(na 31.12.2017 dotyczy to języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego, czeskiego,
duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego, bułgarskiego,
chorwackiego, węgierskiego, słowackiego, rumuńskiego, fińskiego).
Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu, lecz niektóre
uczelnie życzą sobie przesłania wyniku.
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– Dominik

Universitat de Barcelona (Hiszpania)
Zawsze chciałam studiować za granicą i dzięki programowi
Erasmus+ mam taką szansę. Jest to świetna okazja, aby wybrać
swoje wymarzone miasto w Europie i poznać je od podszewki.
Dzięki organizacji ESN, którą tworzą lokalni studenci możesz brać
udział w wielu fantastycznych i różnorodnych wydarzeniach, poznać kulturę, lokalne zwyczaje i jedzenie oraz dotrzeć do miejsc, do
których turyści praktycznie nie trafiają. Co najważniejsze, poznasz
wspaniałych ludzi z całego świata i zbierzesz garść wspomnień na
całe życie. Przygoda z Erasmusem jest jak pewnego rodzaju gap
year, który dał mi możliwość nabrania dystansu do studiów i zastanowienia się co dalej. Z bardzo dobrym skutkiem. Może dlatego, że
milej rozmyśla się o takich sprawach, gdy nawet w zimie codziennie
świeci słońce i temperatura powietrza wynosi 13 stopni 

Universität zu Köln (Niemcy)
Turystyka, obce kultury, nowe znajomości – to wszystko zrobi na
Was duże wrażenie i nikogo nie zaskoczę potwierdzając najpopularniejsze opinie o wyjazdach w ramach programu Erasmus+.
W tym zakresie wierzcie mi – będzie świetnie. Oprócz tego zwracam uwagę na walor stricte edukacyjny. Studia na zagranicznym
uniwersytecie zmuszają do poznania innych systemów prawnych,
niejednokrotnie otwierając oczy na nowe rozwiązania – także
w dziedzinach nam pozornie znanych. Na marginesie warto dodać,
że taki wyjazd to duży plus w oczach przyszłych pracodawców.
Zdecydowanie polecam!

Ania –
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– Roksana
Universidade de Lisboa (Portugalia)
Wiele osób wyjeżdżając na Erasmusa nie zdaje sobie sprawy, że
będzie to wyjazd, który może kompletnie zmienić całe ich życie.
Erasmus to nie tylko imprezy i nauka (kolejność przypadkowa).
Erasmus to doświadczenie, które przemieni Cię w obywatela świata – bo jak inaczej nazwiesz osobę posiadającą przyjaciół w niemal
każdym zakątku globu, która zetknęła się z wielością stylów życia,
tradycji, kultur. Nawet, jeśli swojego Erasmusa spędzisz siedząc
przez pół roku w jednym miejscu, wzbogaci Cię to bardziej niż
najdalsza podróż – bo poznasz ludzi pochodzących z bardzo odmiennych miejsc, którzy niepostrzeżenie wpłyną na Twój sposób
postrzegania świata. To dał mi Erasmus. Dystans, pokorę, szacunek
do ludzi, oraz pewność, że gdziekolwiek wyląduję w życiu (w sensie
dosłownym i w przenośni) zawsze będę w stanie sobie poradzić,
o ile znajdę życzliwych sobie ludzi. Na Erasmusie poznawaj ludzi,
podróżuj, smakuj i podglądaj jak żyją inni – może znajdziesz najlepszą
drogę dla siebie ;)

Universiteit Leiden (Holandia)
Niewiele osób zdaję sobie sprawę z tego, że w wyjeździe na
Erasmusa chodzi przede wszystkim o poznanie siebie. Z dala od
domu i przyjaciół, poza swoją sferą komfortu – dopiero tutaj zaczyna
się przygoda. Sztampowym będzie stwierdzenie, że na wymianie
w Holandii spełniłam kilka swoich marzeń, poszerzyłam horyzonty
i zdobyłam przyjaźnie na całe życie – ale to wszystko prawda! Mamy,
jako studenci, niesamowitą możliwość wyjazdu do innego europejskiego kraju, podszkolenia języka i poznania kultury. Możecie też na
własnej skórze przekonać się, że w Holandii nie zawsze pada deszcz
(a rowery, to fakt, są wszędzie).

Gosia–
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Wysokość stypendium

Podczas wyjazdu student otrzymuje dofinansowanie. Wysokość
stypendium uzależniona jest od kraju wyjazdu.
Kwoty stypendium dla wyjeżdzających na studia w roku 2018/2019
miesiąc
semestr
rok akademicki
Kraje I grupy:

500 eur

2250 EUR

4500 EUR

Kraje II grupy:

450 EUR

2025 EUR

4050 EUR

Kraje III grupy: 400 EUR

1800 EUR

3600 EUR

semestr = 4,5 miesiąca, rok akademicki = 9 miesięcy

Uwaga
– W trakcie wyjazdu Erasmus+ można pobierać także inne stypendia, np. naukowe, socjalne, stypendia Rządu Polskiego, stypendia
Rektora dla najlepszych studentów itp.
– W umowach z poszczególnymi uczelniami partnerskimi określa
się poziomy studiów (I st., II st., III st., j.m.), których studenci mogą
aplikować. Szczegóły można sprawdzić w USOSweb:
USOSweb › Dla studentów › Moje studia › Wymiana studencka ›
Oferty wyjazdów › Wybierz
– W trakcie wyjazdu Erasmus+ nie można przebywać na urlopie
studenckim lub dziekańskim.
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Podział krajów na
grupy w roku akademickim 2018/2019
Powyższe tabele dotyczą
roku akademickiego
2018/2019. Kwoty
dofinansowania i podział
krajów na grupy mogą
ulegać zmianom w kolejnych latach.

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Dania,
Finlandia,
Irlandia,
Islandia,
Lichtenstein,
Luksemburg,
Norwegia,
Szwecja,
Wielka Brytania

Austria,
Belgia,
Cypr,
Francja,
Grecja,
Hiszpania,
Holandia,
Malta,
Niemcy,
Portugalia,
Włochy

Bułgaria,
Chorwacja,
Czechy,
Estonia,
FYROM,
Litwa,
Łotwa,
Rumunia,
Słowacja,
Słowenia,
Turcja,
Węgry
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– Wyjazd
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na

praktyki

Oprócz wyjazdu na studia program Erasmus+ umożliwia również
wyjazd na praktyki do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię oraz
do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea,
biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk w instytucjach
unijnych oraz instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi
programami.
Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem.
W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część
programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi
zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). W programie Erasmus+ absolwenci szkół wyższych
mogą wyjechać na praktykę lub staż zagraniczny, który odbędzie się
w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. O wyjazd tego typu
należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.
Więcej informacji na temat wyjazdu na praktyki znajdziesz na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ (zakładka
Erasmus+ Praktyki), który prowadzi rekrutację na takie wyjazdy.
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Zasady aplikowania
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8 – 29
01.2018

Rekrutacja na
wyjazdy w roku
akademickim
2018/2019
odbędzie się
w styczniu i lutym
2018 roku

składanie wniosków w systemie
USOSweb i dodatkowych dokumentów

30.01 –
11.02.2018

analiza wniosków i ogłoszenie wyników (przez e-mail)
Powyższe terminy dotyczą pierwszej rekrutacji na rok akademicki
2018/2019. W zależności od zainteresowania i możliwości finansowych może zostać przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca
– należy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej
Wydziału

12 – 21
02.2018

zatwierdzanie wyjazdów przez
studentów w USOSweb, procedura odwoławcza
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Dokumenty

Wniosek

Dodatkowe dokumenty składa się w Pałacu Larischa (ul. Bracka 12),
pok. 205.
Dodatkowe dokumenty obejmują:
– potwierdzenie znajomości języka obcego na odpowiednim poziomie (zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe,
matura);
– zaświadczenie o średniej ważonej ocen z poszczególnych, ukończonych przez studenta lat studiów wystawione przez sekretariat
oraz informacja o ewentualnym wpisie warunkowym;
– zaświadczenie potwierdzające inne doświadczenia, w szczególności działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich
i samorządzie studenckim (wystawione przez uprawnioną osobę).

Wniosek o udział w programie Erasmus+ składa się za pośrednictwem USOSweb:
USOSweb > Dla studentów > Moje studia > Wymiana studencka
> Wnioski
Wniosek obejmuje:
– wybór uczelni, do której chce wyjechać student (należy wskazać
od jednej do trzech uczelni, nadając im odpowiedni priorytet);
– informację o znajomości języków obcych;
– życiorys w języku polskim;
– list motywacyjny w języku polskim;
– informację o stażach zagranicznych;
– informację o dodatkowej aktywności w trakcie studiów, w szczególności działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich
i samorządzie studenckim; informację o uczestnictwie w zajęciach
szkół praw obcych.

Studenci studiów doktoranckich składają ponadto:
– opinię opiekuna naukowego (promotora) o doktorancie, wskazującą
na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną uczelnię;
– program badań, które mają być realizowane na uczelni zagranicznej;
– potwierdzenie ewentualnego udziału w konferencjach naukowych
(tylko z referatem) oraz listę publikacji w trakcie studiów doktoranckich.
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Warunki
zakwalifikowania

Zasady kwalifikacji
Wnioski są rozpatrywane przez
Wydziałową Komisję ds. Programu
Erasmus (zwaną dalej Komisją).

na wyjazd:
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Poziom studiów

Znajomość języków obcych

Dostępność miejsc

Kapitał mobilności

Kandydat musi posiadać status
studenta na odpowiednim poziomie studiów – zgodnie z umową
z uczelnią partnerską

Kandydat musi znać język obcy
na odpowiednim poziomie –
zgodnie z umową z uczelnią
partnerską

Liczba miejsc na każdą uczelnię
jest ograniczona. W przypadku
liczby kandydatów większej niż
liczba miejsc o zakwalifikowaniu na
wyjazd decyduje pozycja na liście
rankingowej

Kandydat musi posiadać niewykorzystany kapitał mobilności.
W trakcie studiów I, II lub III stopnia student może spędzić na wyjazdach maksymalnie 12 miesięcy,
a podczas jednolitych studiów magisterskich –24 miesiące
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Wybór uczelni

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia

Jeżeli kandydat wskazał we wniosku więcej niż jedną uczelnię (maks.
3), to jego wniosek rozpatruje się począwszy od uczelni o najwyższym priorytecie, a w przypadku niezakwalifikowania bierze się pod
uwagę kolejne uczelnie.
Uwaga
W przypadku, gdy student nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze
wskazanych uczelni, Komisja może zaproponować mu wyjazd na inną
uczelnię, jeżeli kandydat spełnia warunki (w szczególności znajomość
języków obcych). Kandydat ma 2 dni na przyjęcie propozycji Komisji.

poziom B1 i niżej

0 pkt

B2

5 pkt

Znajomość drugiego języka (na poziomie co najmniej B1; 5 pkt
musi to być także język wykładowy na danej uczelni)
Ukończenie szkoły prawa obcego:kandydat wyjeżdża do 5 pkt
kraju systemu prawnego, którego dotyczyła szkoła (np.
ukończył Szkołę Prawa Francuskiego i wyjeżdża do uczelni
francuskiej)

Lista rankingowa
Jeżeli o wyjazd na daną uczelnię ubiega się większa liczba kandydatów niż liczba dostępnych miejsc, o zakwalifikowaniu na wyjazd
decyduje wyższa pozycja na liście rankingowej.

w pozostałych przypadkach (niezależnie od liczby ukoń- 2 pkt
czonych szkół)

Kryteria ustalenia pozycji na liście rankingowej
Średnia ocena na studiach

0-20 pkt

Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia

0-15 pkt

Znajomość drugiego języka

0-5 pkt

Ukończenie szkoły prawa obcego

0-5 pkt

Dodatkowa aktywność w trakcie studiów (w kołach na- 5 pkt
ukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim), potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem
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średnia
poniżej 4,00

pkt

Szczegółowe kryteria
rekrutacji

0

Średnia ocen na studiach (za
ukończone lata studiów)

4,00-4,04

1

4,05-4,09

2

4,10-4,14

3

4,15-4,19

4

4,20-4,24

5

4,25-4,29

6

4,30-4,34

7

4,35-4,39

8

4,40-4,44

9

4,45-4,49

10

4,50-4,54

11

4,55-4,59

12

4,60-4,64

13

4,65-4,69

14

4,70-4,74

15

4,75-4,79

16

4,80-4,84

17

4,85-4,89

18

4,90-4,94

19

4,95-5,00

20
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III rok studiów administracyjnych I stopnia
W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów takiej samej liczby punktów Komisja kwalifikuje na wyjazd kandydata, który nadał
uczelni wyższy priorytet, a gdyby rozstrzygnięcie na tej podstawie
nie było możliwe – kandydata o lepszej znajomości języka/języków
branych pod uwagę w rekrutacji.
Komisja może odmówić zakwalifikowania kandydata na wyjazd do
uczelni partnerskiej, jeżeli uzna, że nie czyni on dostatecznych postępów w nauce. Kandydat może wystąpić do Komisji Wydziałowej
o ponowne rozpatrzenie jego wniosku w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wstępnych wynikach. Po rozpatrzeniu wniosków
Komisja ogłasza ostateczną listę studentów zakwalifikowanych na
wyjazd.

Studenci trzeciego roku studiów administracyjnych I stopnia, ubiegający się o wyjazd w kolejnym roku akademickim, są kwalifikowani na
wyjazd pod warunkiem przyjęcia na studia administracyjne II stopnia
na WPiA UJ w kolejnym roku akademickim. W przypadku nieprzyjęcia na studia wyjazd nie jest możliwy.

Uwaga
Zmiana uczelni, na którą kandydat został ostatecznie zakwalifikowany, możliwa jest na podstawie decyzji prodziekana ds. współpracy
międzynarodowej w miarę wolnych miejsc oraz pod warunkiem, że
kandydat zna wymagany język na odpowiednim poziomie.

Uwaga
Każda uczelnia partnerska może wymagać od stypendystów dostarczenia dodatkowych dokumentów. Bezpośrednio po zakwalifikowaniu na
wyjazd warto zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronach
internetowych uczelni, aby nie przegapić terminu oraz uniknąć kompletowania dokumentów na ostatnią chwilę.

25

rok po kroku

złożenie wniosku
w USOS web
złożenie dodatkowych
dokumentów
rekrutacja
zakwalifikowanie
na wyjazd
wysłanie Aplication
Form
podpisanie umowy
i Learning Agreement
ubezpieczenie,
konto bankowe
testy językowe
wpłata stypendium
(I część)

Oferty wyjazdów
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Jako student
Wydziału Prawa
i Administracji UJ
możesz wybierać
spośród 118
uczelni w 24
krajach, z którymi
Wydział zawarł
umowę.
28

Umowy określają szczegółowe
warunki, w tym:
– liczbę dostępnych miejsc,
– poziom studiów (I st., II st., III
st., j.m.), których studenci mogą
aplikować;
– wymogi dotyczące znajomości
języków obcych.
Szczegółowe warunki sprawdzisz
w USOSweb w zakładce:
USOSweb > Dla studentów >
Moje studia > Wymiana studencka > Oferty wyjazdów>
Wybierz

kraj

uczelnia

1

Austria

Johannes Kepler Universität Linz

www

2

Austria

Universität Salzburg

www

3

Austria

Universität Wien

www

4

Belgia

Katholieke Universiteit Leuven

www

5

Belgia

Université de Liege

www

6

Belgia

Université Libre de Bruxelles

www

7

Belgia

Universiteit Antwerpen

www

8

Chorwacja

Sveučilište u Rijeci

www

9

Chorwacja

Sveučilište u Zagrebu

www

10

Czechy

Masarykova univerzita

www

11

Czechy

Univerzita Palackeho v Olomouci

www

12

Czechy

Západočeská univerzita v Plzni

www

13

Dania

Aarhus Universitet

www

14

Estonia

Tartu Ülikool

www

15

Finlandia

Lapin yliopisto

www

l.p.

A
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16

Finlandia

Tampereen yliopisto

www

17

Francja

Centre Universitaire Jean-François Champollion, Albi

www

18

Francja

FACO Paris

www

19

Francja

Université Catholique de Lyon

www

20

Francja

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

www

21

Francja

Université d’Orléans

www

22

Francja

Universite de Caen Basse Normandie

www

23

Francja

Université de Lorraine

www

24

Francja

Université de Nantes

www

25

Francja

Université de Paris X Nanterre

www

26

Francja

Université de Poitiers

www

27

Francja

Université de Reims Champagne-Ardenne

www

28

Francja

Université de Rouen

www

29

Francja

Université de Strasbourg

www

30

Francja

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

www

31

Francja

Université des Sciences Sociales Toulouse 1

www

30

32

Francja

Université Lille 2 Droit et Santé

www

33

Francja

Université Montesquieu - Bordeaux IV

www

34

Francja

Université Montpellier I

www

35

Grecja

Aristotle University of Thessaloniki

www

36

Grecja

Panteion University of Social and Political Sciences

www

37

Hiszpania

Universidad Autonoma de Madrid

www

38

Hiszpania

Universidad de Castilla-La Mancha

www

39

Hiszpania

Universidad de Cordoba

www

40

Hiszpania

Universidad de Granada

www

41

Hiszpania

Universidad de la Laguna

www

42

Hiszpania

Universidad de Murcia

www

43

Hiszpania

Universidad de Pablo de Olavide

www

44

Hiszpania

Universidad de Santiago de Compostela

www

45

Hiszpania

Universidad de Sevilla

www

46

Hiszpania

Universidad de Valladolid

www

47

Hiszpania

Universidad de Zaragoza

www

H
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48

Hiszpania

Universitat de Barcelona

www

49

Hiszpania

Universitat de Girona

www

50

Hiszpania

Universitat Internacional de Catalunya

www

51

Holandia

Erasmus Universiteit Rotterdam

www

52

Holandia

Hanzehogeschool Groningen

www

53

Holandia

Radboud Universiteit Nijmegen

www

54

Holandia

Rijksuniversiteit Groningen

www

55

Holandia

Universiteit Leiden

www

56

Holandia

Universiteit Tilburg

www

57

Holandia

Universiteit Utrecht

www

58

Litwa

Vilniaus Universiteto

www

N
59

Malta

University of Malta

www

60

Niemcy

Albert-Ludwigs Universität Freiburg

www

61

Niemcy

Bucerius Law School

www

62

Niemcy

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

www

63

Niemcy

Freie Universität Berlin

www
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64

Niemcy

Georg-August-Universität Göttingen

www

65

Niemcy

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

www

66

Niemcy

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

www

67

Niemcy

Ludwig-Maximilians-Universität München

www

68

Niemcy

Ruhr-Universität Bochum

www

69

Niemcy

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

www

70

Niemcy

Technische Universität Dresden

www

71

Niemcy

Universität Augsburg

www

72

Niemcy

Universität Konstanz

www

73

Niemcy

Universität Mannheim

www

74

Niemcy

Universität Osnabrück

www

75

Niemcy

Universität zu Köln

www

76

Niemcy

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

www

77

Norwegia

Universitetet i Bergen

www

78

Portugalia

Universidade de Lisboa

www

79

Rumunia

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

www
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80

Słowacja

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

www

81

Słowacja

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

www

82

Słowenia

Univerza v Ljubljani

www

83

Słowenia

Univerza v Mariboru

www

84

Szwajcaria

Universität Basel

www

85

Szwajcaria

Universität Luzern

www

86

Szwajcaria

Universität Zürich

www

87

Szwajcaria

Université de Lausanne

www

T
88

Szwecja

Linköpings Universitet

www

89

Turcja

Ankara University

www

90

Turcja

Galatasaray Üniversitesi

www

91

Turcja

İstanbul Ticaret Üniversitesi

www

92

Turcja

Istanbul University

www

93

Turcja

Özyeğin Üniversitesi

www

94

Węgry

Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest

www

95

Węgry

Eötvös Loránd University

www
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96

Węgry

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

www

97

Węgry

Pázmány Péter Catholic University

www

98

Węgry

University of Szeged

www

99

Włochy

Libera Universita Maria SS. Assunta (LUMSA)

www

100

Włochy

Sapienza - Università di Roma

www

101

Włochy

Università Cattolica Del Sacro Cuore

www

102

Włochy

Università degli Studi di Catania

www

103

Włochy

Università degli Studi di Ferrara

www

104

Włochy

Università degli Studi di Foggia

www

105

Włochy

Università degli Studi di Macerata

www

106

Włochy

Università degli Studi di Milano

www

107

Włochy

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

www

108

Włochy

Università degli Studi di Padova

www

109

Włochy

Università degli Studi di Pisa

www

110

Włochy

Università degli Studi di Salerno

www
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111

Włochy

Università degli Studi di Siena

www

112

Włochy

Università degli Studi di Bologna

www

113

Włochy

Università degli Studi di Messina

www

114

Włochy

Università degli Studi di Napoli Federico II

www

115

Zjednoczone
Królestwo

Nottingham Trent University

www

116

Zjednoczone
Królestwo

The University of Northumbria at Newcastle

www

117

Zjednoczone
Królestwo

University of Bristol

www

118

Zjednoczone
Królestwo

University of Glasgow

www

Z

Stan wykazu na 31.12.2017 r.
Aktualizowany wykaz ofert
znajduje się w USOSweb w zakładce:
USOSweb > Dla studentów >
Moje studia > Wymiana studencka > Oferty wyjazdów

Uwaga
Uczelnie z krajów romańskich
(m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii,
Portugalii) mają ograniczoną ofertę
zajęć w języku angielskim. Aktualna
ofertę dydaktyczną należy sprawdzić na stronach internetowych
tych uczelni.

FAQ
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Co się stanie, jeśli chętnych do wyjazdu na daną uczelnię
jest więcej niż dostępnych miejsc?

Ile maksymalnie uczelni mogę wybrać?
Możesz wybrać maksymalnie 3 uczelnie, nadając im jednocześnie
priorytet. Jeżeli nie zostaniesz zakwalifikowany do uczelni o najwyższym priorytecie, Komisja automatycznie przeanalizuje kolejne
wybory.

W takim przypadku Komisja sporządza listę rankingową i kwalifikuje
na wyjazd osoby, które zajmą na niej wyższe miejsca – aż do ich
wyczerpania.

Czy mogę aplikować niezależnie od kierunku studiów?

Czy musze znać język wykładowy danej uczelni?

W programie Erasmus+ mogą brać udział studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale oraz studenci studiów
doktoranckich. Warto jednak pamiętać, że w umowach z poszczególnymi uczelniami partnerskimi określa się poziomy studiów (I st.,
II st., III st., j.m.), których studenci mogą aplikować na daną uczelnię.
Szczegóły można sprawdzić w USOSweb:
USOSweb > Dla studentów > Moje studia > Wymiana studencka
> Oferty wyjazdów > Wybierz

Każda uczelnia partnerska samodzielnie określa wymogi dotyczące znajomości języków obcych, wskazując, jakie języki i na jakim
poziomie powinien znać kandydat (niekoniecznie jest to język wykładowy). Kandydat nie może zostać zakwalifikowany na wyjazd do
tej uczelni, jeżeli nie spełnia wymogów określonych przez uczelnię.
Informacje o wymaganej znajomości języków obcych można sprawdzić w USOSweb:
USOSweb > Dla studentów > Moje studia > Wymiana studencka
> Oferty wyjazdów > Wybierz
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Czy na ostatnim roku studiów mogę uzyskać mniej punktów?

W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu na wyjazd?
O zakwalifikowaniu na wyjazd komisja informuje kandydatów za pośrednictwem poczty e-mail. Nie publikuje się zbiorczej listy.

Studenci, którzy podczas wymiany są na ostatnim roku studiów
mogą ubiegać się o zmniejszenie wymaganej liczby ECTS do 20 pkt
na semestr. W tym celu konieczne jest złożenie podania do prodziekana ds. współpracy międzynarodowej. Ważne, żeby uczynić
to jeszcze przed wyjazdem.

Jakie przedmioty realizuję podczas wyjazdu?
Każda uczelnia posiada swoją ofertę edukacyjną dla stypendystów.
Przed wyjazdem student konstruuje swój program studiów, wybierając spośród oferowanych kursów. Jednocześnie, w porozumieniu
z koordynatorem wydziałowym, student uzgadnia, w jaki sposób
kursy te zostaną uznane na Wydziale. W wyjątkowych przypadkach
istnieje możliwość zmiany tak ustalonego programu, ale wyłącznie
do 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

Czy muszę posiadać ubezpieczenie zdrowotne?
Każdy stypendysta musi przed wyjazdem dostarczyć do Działu
Obsługi Studentów Zagranicznych kserokopię ubezpieczenia zdrowotnego ważnego na terenie kraju pobytu. W przypadku krajów
członkowskich Unii Europejskiej wystarczająca jest karta EKUZ,
którą może uzyskać każdy ubezpieczony w NFZ. Zaleca się jednak
wykupienie również dodatkowego ubezpieczenia (np. NNW, kosztów leczenia za granicą), gdyż karta obejmuje tylko część świadczeń
związanych z leczeniem. Przy wyjeździe do innych krajów trzeba
wykupić polisę ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w firmie
ubezpieczeniowej.

Ile punktów ECTS muszę uzyskać podczas wyjazdu?
Co do zasady należy uzyskać minimum 30 pkt ECTS na semestr.
Jeżeli koordynator wydziałowy oraz uczelnia partnerska wyrażą na
to zgodę, student może uzyskać mniej punktów.
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Masz pytania? Pomoc znajdziesz tutaj:
Koordynator wydziałowy programu Erasmus+
Małgorzata Wokal
Pałac Larischa (ul. Bracka 12), pok. 206
tel. +48 12 663 1945
e-mail: erasmus.law@uj.edu.pl
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ
Monika Rząca
e-mail: monika.rzaca@uj.edu.pl
Agata Wądolna
e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl
Collegium Novum (ul. Gołębia 24), pok. 21
tel. +48 12 663 1146
e-mail: ismo@uj.edu.pl
www
Zachęcamy również do śledzenia mediów
społecznościowych, aby być na bieżąco
z aktualnymi informacjami: Facebook, Twitter
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