
INSTYTUT HISTORII WH/UG 

WARUNKI REKRUTACJI ERASMUS+ 2023/2024 
 
Ponieważ rekrutacja odbywa się tylko raz w roku, na wymianę do uczelni partnerskich aplikują wszyscy kandydaci, 
którzy chcą wyjechać w roku akademicki 2023/24 (semestr zimowy i letni). 
 

 WARUNKI OGÓLNE 
 

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma zawarte umowy 
międzyinstytucjonalne na rok 2023/2024. Wykaz umów KA131 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest 
dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/sites/ug.edu.pl/files/_nodes/strona/120398/files/wykaz-umow-
erasmus-2023-2024-z-krajami-programu_1.pdf  
  

KTO MOŻE WYJECHAĆ? 
 

Studenci wszystkich poziomów studiów (I, II, III), z zastrzeżeniem: 
 

o Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować 
wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w 
semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.  

o Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia, na ostatnim 
roku jednolitych studiów magisterskich lub doktoranci na ostatnim roku Szkół Doktorskich, mogą 
aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się 
o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich 
wydziałów UG. 

o Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą przystąpić do rekrutacji (rekrutacja 
warunkowa), ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa 
wyłącznie w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.  

 

O wyjazd nie mogą ubiegać się:  
 

• studenci II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) 

• V roku jednolitych studiów magisterskich,  

• ostatniego roku studiów III stopnia  

• doktoranci ostatniego roku Szkół Doktorskich;  

• studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali 
swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III poziomie studiów oraz 24 miesiące 
na jednolitych studiach magisterskich  
 

Możliwe jest włączenie modułu praktyk w długoterminową mobilność typu studia.  
W przypadku łączenia modułu-studia z modułem-praktyki, ten pierwszy musi trwać co najmniej 60 dni. W 
ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca 
badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).  
 

UWAGA:  
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku 
/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement/OLA) opiewający 
na min. 30 punktów ECTS/semestr. Wyjątek – liczba punktów ECTS w LA/OLA może być pomniejszona o 
liczbę punktów zaplanowanych w toku studiów za seminarium licencjackie/magisterskie, jednak 
pomniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów ECTS. Powyższy wyjątek dotyczy studentów, u których 
obowiązek realizacji seminarium wynika z toku studiów i przypada na semestr mobilności. 

https://ug.edu.pl/sites/ug.edu.pl/files/_nodes/strona/120398/files/wykaz-umow-erasmus-2023-2024-z-krajami-programu_1.pdf
https://ug.edu.pl/sites/ug.edu.pl/files/_nodes/strona/120398/files/wykaz-umow-erasmus-2023-2024-z-krajami-programu_1.pdf


 
FINANSOWANIE: 

 

 
Kraje należące do grupy 

 
Stawka miesięczna 
 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 
Norwegia, Szwecja 

 
670 € 
 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, 
Niemcy, Portugalia, Włochy 

 
670 € 
 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika 
Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 

 
600 € 
 

 
Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:  
 
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą 
otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe dofinansowanie z tytułu 
wsparcia włączenia odpowiadające kwocie 250€/m-c. Student może otrzymać dodatkowe wsparcie 
włączenia na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną 
decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i 
Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do podania. 
 

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w trakcie trwania rekrutacji student ma możliwość 
dołączenia do Formularza Stypendysty oświadczenia o złożeniu dokumentacji stypendialnej w Biurze 
Stypendialnym UG. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu stypendium, student jest zobowiązany, 
najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r., złożyć kopię decyzji w SOP E+. 
  
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w 
Formularzu Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował 
automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. 

 
Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:  
 

Osoby z niepełnosprawnościami, wyjeżdżające na studia do krajów programu, mogą otrzymać na każdy 
miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe dofinansowanie z tytułu wsparcia włączenia 
odpowiadające kwocie 250 €/m-c. Pierwszym warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja posiadania 
orzeczenia o niepełnosprawności. Deklaracja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w 
Formularzu Stypendysty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYTERIA:  
 

1. znajomość j. angielskiego na poziomie B1 

2. średnia ocen z poprzedniego semestru (przynajmniej 3.75) 

3. merytoryczne uzasadnienie wyboru uczelni, na której kandydat chciałby studiować 

 
o Uzasadnienie powinno zawierać informacje na temat oferty edukacyjnej wybranej uczelni 

zagranicznej (dostępnych kursów) wraz z oceną na ile jest ona adekwatna do programu studiów 

kandydata (ekwiwalenty).  

o Prosimy o wskazanie w podaniu dwóch innych uczelni, poza pierwszym wyborem (zgodnie z 

preferencjami dot. wyjazdu). Ostateczna decyzja dotycząca przydzielenia miejsca wyjazdu 

uwarunkowana jest liczbą dostępnych miejsc na uczelniach partnerskich i liczbą osób zgłaszających 

chęć wyjazdu w to miejsce.* 

 
* W przypadku posiadania niedostatecznych środków w ramach umowy finansowej KA131 na sfinansowanie wszystkich 
zatwierdzonych w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. 
Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie 
planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych 
nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu 
ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).  

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1  

2. Podanie – zgodnie z wzorem (w tym średnia ocen potwierdzona przez Dziekanat) 

3. Formularz stypendysty (wypełniony elektronicznie, z podpisem odręcznym) 

 

TERMINY: 
 

7 marca 2023, do godz. 14:00:  
ostateczny termin składania dokumentów: Sekretariat IH/WH UG 

10 marca 2023, do godz. 14:00:  
ogłoszenie wyników rekrutacji – informacje zostaną wysłane emailem 

 

PYTANIA? 
 
Koordynator w Instytucie Historii: dr Piotr Derengowski  piotr.derengowski@ug.edu.pl  
 
Koordynator Erasmus+ na Wydziale dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. uczelni: prodziekan.wh.dsbnwm@ug.edu.pl 
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