
Program Erasmus + 
Rekrutacja 2022/2023.

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

W dniach 7.03 – 28.03.2022 br. (do godz. 23:59) 
w systemie USOSWeb uruchomiona została 
rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus + 
w roku akademickim 2022/2023

dla osób studiujących na 
Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa



Zasady uczestnictwa w programie Erasmus
Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci studiów
licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz doktoranckich, 
studiujący w trybie dziennym lub zaocznym. 

W przypadku studentów, którzy uczestniczyli w wymianie studenckiej w 
poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd na studia. Pierwszeństwo 
przysługuje studentom wyjeżdżającym po raz pierwszy. 

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach 
Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów. 

Rekrutacja 2022/2023.



Studenci zainteresowani wyjazdem mogą ubiegać się o miejsca 
stypendialne przypisane do wydziału WAiK w ramach kierunków studiów 
na których odbywają studia. 

Nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów; Osoby studiujące 
obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce 
stypendialne na kolejny rok; warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie 
studiów II stopnia na WAiK w kolejnym roku akademickim potwierdzone 
podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów.

Stawki stypendialne 2022/2023.



Rekrutacja dotyczy miejsc na wyjazdy w dwóch grupach umów 
międzynarodowych:

grupa A) miejsca dla studentów studiów prowadzonych w 
Instytucie Kulturoznawstwa oraz Katedrze Teatru i Sztuki Mediów

grupa B) miejsca dla studentów studiów prowadzonych w 
Instytucie Antropologii i Etnologii

Student może wybrać podczas rekrutacji maksymalnie dwie oferty z których koordynator przyzna jedno 
miejsce. 

Pełna, aktualna pula ofert (uczelni zagranicznych) dla danego kierunku studiów widoczna jest w systemie USOS 
w trakcie wypełniania wniosku przez studenta. Oferta umów międzynarodowych jest odrębna dla różnych 
kierunków studiów – wynika to z treści konkretnych umów międzynarodowych

Rekrutacja 2022/2023.



Lista uczelni partnerskich WAiK – grupa A: IK + KTiSM



Lista uczelni partnerskich WAiK – grupa B: IAiE



indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem 
według następujących miesięcznych stawek miesięcznych:

GRUPA 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 
Szwecja, – studia: 520 Euro; praktyki: 670 Euro;

GRUPA 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, 
Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 500 Euro; praktyki: 650 Euro;

GRUPA 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 450 Euro; 
praktyki 600 Euro.

Stawki stypendialne 2022/2023.



Kryteria kwalifikacji:

• średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania 
wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z dziekanatu o średniej 
ocen;

• znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, 
formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub 
oceną na świadectwie maturalnym;

• dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach 
prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE;

• dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w 
obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach 
studenckich, organizacja konferencji naukowych;

Stawki stypendialne 2022/2023.



• zaloguj się do USOS Web

• poczta studencka @st.amu.edu.pl
(wszelka korespondencja odbywać 
się będzie za pośrednictwem 
adresu studenckiego amu.edu.pl).

• > Zakładka dla studentów

• > Wymiana studencka

Jak przystąpić do rekrutacji?



Wymiana studencka



Oferty wyjazdów – należy wskazać 
odpowiedni Wydział (WAiK)



Składanie wniosków odbywa 
poprzez wybranie z menu 

Wymiany Studenckiej
(po lewej stronie) opcji wnioski.

Następnie na liście jednostek 
proszę wyszukać Wydział 
Antropologii i Kulturoznawstwa
i wybrać opcję „złóż wniosek”.

Składanie wniosku



Student składa jeden wniosek, 
ale w ramach tego wniosku może 
wskazać dwie oferty i ustawić je
w kolejności priorytetów

(dokąd chcesz jechać → dodaj).

Przy wyborze kraju należy pamiętać 
o selekcji odpowiedniego  języka 
adekwatnego do kraju, w którym 
odbędzie się mobilność oraz 
sprawdzić wymogi językowe.



W pole życiorys i życiorys w języku obcym należy wpisać oprócz 
krótkiego życiorysu:

• adres korespondencyjny
• aktualny numer telefonu

W polu list motywacyjny i list motywacyjny w języku obcym należy krótko 
uzasadnić chęć studiowania na zagranicznej uczelni, a także opisać:

• działalność w organizacjach uniwersyteckich, sportowych, udział w 
konferencjach, publikacje, inne osiągnięcia.

• uzupełnić średnią ocen ze studiów (informację o wysokości  średniej 
można uzyskać w BOSie).

Niezbędne dane uczestników



• Po złożeniu wniosku o wyjazd w USOSwebie student oczekuje na informacje od 
koordynatora w sprawie terminu rozmowy kwalifikacyjnej* (rozmowy będą się odbywać 
za pośrednictwem MS Teams) - rozwiązanie opcjonalne w razie konieczności ze strony 
koordynatora

• Po rozmowie kwalifikacyjnej w USOSwebie pojawi się informacja o decyzji koordynatora
w sprawie zaakceptowania wniosku i przyznania wyjazdu

•W przypadku zgody koordynatora na wyjazd student ponownie loguje się do USOSweba , 
uzupełnia i zapisuje dane dotyczące swojego wyjazdu.



• Nominacja do uczelni zagranicznej wysłana przez Wydział.

Po stronie nominowanej/ego:
• Wykonanie testu językowego OLS
• Karta Ekuz / NW.

• Podpisanie Learning Agreement – ustalenie listy przedmiotów do 
realizacji na uczelni przyjmującej, ustalenie różnic programowych, podpisy 
studenta, uczelni wysyłającej oraz uczelni przyjmującej)

• Możliwość dodatkowego dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością

• Green Travel

• Podpisanie umowy o przekazanie stypendium

Nominacja i działania po rekrutacji



Koordynator Wydziałowy 
Erasmus+ (WAiK) dr Marcin Poprawski marcin.poprawski@amu.edu.pl

Administrator Wydziałowy 
Erasmus+ (WAiK) mgr Joanna Nowaczyńska joanna.nowaczynska@amu.edu.pl

Koordynator Erasmus+ w 
Instytucie Antropologii i 
Etnologii

dr Małgorzata Kowalska malgorzata.kowalska@amu.edu.pl

Administratorzy Erasmus+ w 
Instytucie Antropologii i 
Etnologii (BOS Collegium 
Historicum)

mgr Katarzyna Jasiewicz – Olędzka
mgr Agnieszka Dreger

jaka@amu.edu.pl
agnieszka.dreger@amu.edu.pl

Kontakt:

mailto:marcin.poprawski@amu.edu.pl
mailto:joanna.nowaczynska@amu.edu.pl
mailto:malgorzata.kowalska@amu.edu.pl
mailto:jaka@amu.edu.pl
mailto:agnieszka.dreger@amu.edu.pl

