Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa
Zakład Filologii Węgierskiej
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego
Koordynatorzy programu Erasmus+:
Zakład Filologii Węgierskiej
• mgr Lidia Żołnierek (lidia.zolnierek@uj.edu.pl)
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego
• dr hab. Beata Raszewska-Żurek (beata.zurek@uj.edu.pl)
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Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

01-31.01.2020 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb
01-10.02.2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb
11-17.02.2020 - odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki
18-25.02.2020 - ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie protokołu
do DOSZ (przynajmniej w wersji elektronicznej
Zaświadczenia i kserokopie certyfikatów należy złożyć w wersji papierowej.
KRYTERIA DLA STUDENTÓW:
1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus+.
Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których
można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.
2. Zaświadczenie o średniej ocen z Sekretariatu:
• studia pierwszego stopnia i II rok studiów drugiego stopnia: zaświadczenie o
średniej ocen za ostatni rok akademicki
średnia ważona minimum: 4,0
• I rok studiów drugiego stopnia: ocena na dyplomie, który był podstawą
kwalifikacji na studia
3. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język
danego kraju, język wykładowy). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia:
zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura, zaświadczenia o udziale
w kursach uczelnianych lub lektoratach, suplement do dyplomu. W przypadku certyfikatów
akceptowane są kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Punktowane jest jedno
zaświadczenie wybrane przez studenta.
4. Dodatkowa działalność: w Kolach Naukowych, Samorządzie Studenckim, społeczna,
charytatywna. Wymagane zaświadczenie.

5. Opinia opiekuna roku (od I roku drugiego stopnia – opinia promotora pracy magisterskiej).
PUNKTACJA
1. List motywacyjny - max 3 pkt.:
0-1 pkt. - związek stypendium z kierunkiem studiów
0-1 pkt. - wpływ stypendium na dalszy rozwój studenta
0-1 pkt. - uzasadnienie wyboru konkretnej zagranicznej uczelni
2. Średnia ważona lub - w przypadku I roku studiów II stopnia - ocena na dyplomie - max 5 pkt.
(minimum: 4 pkt. = średnia minimum 4,0). Liczba punktów równa jest uzyskanej średniej (jeśli
student uzyskał np. średnią ważoną 4,22, to otrzymuje tyle samo punktów).
3. Poziom znajomości języka obcego, w którym będą odbywać się zajęcia - max 4 pkt.:
0 pkt. - przedstawiony przez studenta dokument odpowiada poziomowi A1 i A2 wg skali ESOKJ;
1 pkt. - przedstawiony przez studenta dokument odpowiada poziomowi B1 wg skali ESOKJ;
2 pkt. - przedstawiony przez studenta dokument odpowiada poziomowi B2 wg skali ESOKJ;
3 pkt. - przedstawiony przez studenta dokument odpowiada poziomowi C1 wg skali ESOKJ;
4 pkt. - przedstawiony przez studenta dokument odpowiada poziomowi C2 wg skali ESOKJ;
4. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, społeczna,
charytatywna -max 5 pkt.:
Punktacja zależy od czasu trwania oraz formy aktywności i osiągnięć.
0 pkt. - brak zaświadczeń/potwierdzeń
0,5 pkt. - jednorazowy udział w danym wydarzeniu lub współpraca z daną organizacją/instytucją
trwająca do 12 miesięcy
1 pkt. - współpraca z daną organizacją/instytucją trwająca dłużej niż 12 miesięcy
5. Opinia - max 3 pkt. Punktowane są dodatkowe osiągnięcia, np. artykuły, wystąpienia naukowe,
itp., za każde osiągnięcie można uzyskać max 1 pkt.
Student może uzyskać maksymalnie 20 punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów
decyduje wyższa średnia.
KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW:
1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus+.
Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których
można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.
2. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (język angielski, macierzysty język
danego kraju, język wykładowy). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia:
zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura, zaświadczenia o udziale
w kursach uczelnianych lub lektoratach, suplement do dyplomu. W przypadku certyfikatów

akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem. Punktowane jest jedno
zaświadczenie wybrane przez studenta.
3. Postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej - maksymalnie 8 punktów za dany rok akademicki.
Punktacja roczna wg pisemnego uzasadnienia opiekuna naukowego/ promotora.
4. Działalność dydaktyczna - wymagane zaświadczenie.
PUNKTACJA
1. List motywacyjny - max 3 pkt.:
0-1 pkt. - związek stypendium z kierunkiem studiów
0-1 pkt. - wpływ stypendium na dalszy rozwój doktoranta
0-1 pkt. - uzasadnienie wyboru konkretnej zagranicznej uczelni
2. Poziom znajomości języka obcego, w którym będą odbywać się zajęcia - max 4 pkt.:
0 pkt. - przedstawiony przez doktoranta dokument odpowiada poziomowi A1 i A2 wg skali
ESOKJ;
1 pkt. - przedstawiony przez doktoranta dokument odpowiada poziomowi B1 wg skali ESOKJ;
2 pkt. - przedstawiony przez doktoranta dokument odpowiada poziomowi B2 wg skali ESOKJ;
3 pkt. - przedstawiony przez doktoranta dokument odpowiada poziomowi C1 wg skali ESOKJ;
4 pkt. - przedstawiony przez doktoranta dokument odpowiada poziomowi C2 wg skali ESOKJ;
3. Postępy w pisaniu rozprawy doktorskiej - max 8 pkt. - maksymalnie 8 punktów za dany rok
akademicki. Punktacja roczna wg pisemnego uzasadnienia opiekuna naukowego/ promotora.
4. Działalność dydaktyczna: - max 5 pkt.:
Prowadzenie zajęć ze studentami do 30 godzin –1 pkt.; do 60 godzin –3 pkt.; do 90 godzin –5
pkt.
Doktorant może uzyskać maksymalnie 20 punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów
decyduje działalność dydaktyczna.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
Pisemne odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć do Sekretariatu Instytutu Językoznawstwa w
terminie 11.02.-13.02.2020
Skład Komisji Rekrutacyjnej:
• Przewodniczący: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa
• Członkowie: dr hab. Beata Raszewska-Żurek, mgr Lidia Żołnierek
• Przedstawiciel studentów
Skład Komisji Odwoławczej:
• Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Bubak
• Członkowie: dr hab. Norbert Ostrowski, dr Agnieszka Veres-Guśpiel
• Przedstawiciel studentów

