
STYPENDIA PROGRAMU 
ERASMUS +

 Jesteś studentem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych?

 Byłbyś zainteresowany wyjazdem stypendialnym w roku
akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus Plus?

 Przeczytaj uważnie poniższe informacje !

 Weź udział w programie!



 Zapoznaj się z głównymi założeniami programu Erasmus Plus:
http://erasmusplus.org.pl/ ; http://www.erasmus.us.edu.pl/

 W razie pytań skontaktuj się z Koordynatorem kierunku:

Informacje

Fizyka, Fizyka medyczna, Biofizyka, 

Mikro i nanotechnologia 

Instytut Fizyki

dr hab. Anna Bajorek prof. UŚ anna.bajorek@us.edu.pl 

Informatyka, Mechatronika 

Instytut Informatyki

dr hab. Beata Zielosko prof. UŚ

dr hab. Małgorzata Przybyła-Kasperek prof. UŚ

beata.zielosko@us.edu.pl, 

malgorzata.przybyla-

kasperek@us.edu.pl

Chemia, Technologia Chemiczna

Instytut Chemii 
dr Marzena Dabioch marzena.dabioch@us.edu.pl 

Inżynieria biomedyczna

Instytut Inżynierii Biomedycznej
dr Małgorzata Gajos-Grzetić malgorzata.gajos@us.edu.pl 

Inżynieria Materiałowa

Instytut Inżynierii Materiałowej
dr Magdalena Szklarska 

magdalena.szklarska@us.edu.

pl 

Matematyka, Informatyka stosowana

Instytut Matematyki
dr Paweł Gładki prof. UŚ pawel.gladki@us.edu.pl 

http://erasmusplus.org.pl/
http://erasmusplus.org.pl/
http://www.erasmus.us.edu.pl/


Gdzie można pojechać?

 Studenci mają możliwość skorzystania z wyjazdów w ramach 
umów z uczelniami partnerskimi z różnych państw. Kierunków 
wyjazdu jest wiele m.in.:

Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Litwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, 

Wielka Brytania, Włochy.

 Spis uczelni partnerskich, z danego kierunku, do których można 
pojechać znajduje się na stronie 

http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow

http://erasmusplus.org.pl/


Terminy rekrutacji

 Do 17 kwietnia 2020 złóż wniosek aplikacyjny na wyjazd poprzez 
komponent "Wymiana studencka" dostępny po zalogowaniu się            
w serwisie USOSWeb. 
 Każdy student może podać listę rankingową złożoną z trzech uczelni 
partnerskich. 
 Głównym kryterium przyznania wyjazdu jest średnia ocen z 
dotychczasowego przebiegu studiów wyliczona przez Dziekanat. 

 20 kwietnia 2020 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna/informacyjna 
Kandydata z Koordynatorem Jednostki, dokładne szczegóły spotkania 
zostaną podane studentom, którzy złożą wniosek aplikacyjny.
 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustali listę rankingową i ogłosi 
ostateczny wynik rekrutacji najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020



Aplikuj WARTO 

W ramach programu Erasmus+ (wyjazdy do krajów programu)
można otrzymać stypendium w wysokości od 400 do 720 euro
miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu,
sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest
uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na
specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Zdobyta wiedza i doświadczenie są bezcenne. 

Aplikuj bo WARTO.
Powodzenia! 



Czy warto? 
- pytanie retoryczne 

 Chcesz zrealizować część programu studiów lub 
praktyki w zagranicznej uczelni partnerskiej? 
 Chcesz poznać kulturę i obyczaje innego kraju?
 Chcesz poznać ciekawych ludzi? 
 Chcesz przeżyć niezapomniane chwile? 

Skorzystaj z programu Erasmus Plus już w roku 
akademickim 2020/2021!


