
 

 

 KIERUNEK FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA 
OGŁASZA REKRUTACJĘ  

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+  
DLA STUDENTÓW I i II stopnia 

NA WYJAZDY NA STUDIA (SMS) W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 
 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim w roku 

akademickim 2022/2023 obywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w 

rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana 

studencka. Po wypełnieniu wniosku należy go zatwierdzić. Instrukcja składania wniosku: 

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms 

  

Harmonogram Rekrutacji: 

20.03-03.04.2022 - termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb 
do 07.04.2022 - kwalifikacja studentów Kierunku Filologia słowiańska i ogłoszenie wyników 
  
 
W kolejnych etapach zakwalifikowani studenci w terminie wskazanym przez koordynatora będą 

musieli uzupełnić wnioski wyjazdowe i złożyć podpis na uzupełnionych przez koordynatora 

dokumentach. 

  
OŚRODKI 
Oferta programu na rok 2022/2023 obejmuje semestralny pobyt w następujących ośrodkach 
uniwersyteckich: 
BUŁGARIA: 
137 VELIKOTYRNOVSKI UNIVERSITET SV. KIRIL I METODIJ (2 miejsca) 
CHORWACJA: 
907 SVEUCILISTE U RIJECI (2 miejsca)  
439 SVEUCILISTE U ZAGREBU ( 3 miejsca) 
CZECHY: 
930 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE (2 miejsca)  
693 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE (2 miejsca)  
134 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (2 miejsca)   
SŁOWACJA: 
136 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (2 miejsca)  
SŁOWENIA: 
135 UNIVERZA V LJUBLJANI (2 miejsca)    
MACEDONIA PÓŁNOCNA: 
747 UNIVERZITET SV KIRIL I METODIJ VO SKOPJE (2 miejsca) 
SERBIA: 
983 UNIVERZITET U NIŠU (2 miejsca)   
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Kwalifikacja na wyjazd dotyczy początkowo okresu maksymalnie 5 miesięcy (semestr). 
  
Ocena kandydatów i stworzenie listy rankingowej dotyczy następującego kryterium: 
- średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana przez 
system USOS). 
 
Więcej informacji na stronie http://erasmus.us.edu.pl/ lub u koordynatora wydziałowego dr Doroty 
Gołek-Sepetliewej, dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl, MS TEAMS / gabinet 3.12. 
 
UWAGA! Zakwalifikowanie studenta do wyjazdu nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu. 
Ostateczna decyzja uzależniona będzie od zbiorczej listy rankingowej na wydziale oraz liczby miejsc, 
które otrzyma Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do 
dyrektora Kierunku Filologia słowiańska. 
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