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ERASMUS+ DLA STUDENTÓW SUM 
SPIS TREŚCI

• Kraje Programu, czyli dokąd mogę jechać

• REKRUTACJA krok po kroku

• Zakończenie rekrutacji: Wyjazd na studia

• Zakończenie rekrutacji: Wyjazd na praktyki lub staż

• Chcę studiować na uczelni, z którą SUM nie ma umowy

• Zakończenie i rozliczenie mobilności

• Informacje kontaktowe

• Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

• Koordynatorzy Wydziałowi

• Administracja Programu Erasmus+
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KRAJE PROGRAMU:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

• Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, 
Węgry, Włochy.

Państwa spoza UE uczestniczące w programie

• Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Turcja

ERASMUS+
KRAJE PROGRAMU
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ERASMUS+
DOKĄD WYJECHAĆ? 

Na studia można wyjechać do szkoły wyższej, 
która współpracuje z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w programie Erasmus+ 
Lista uczelni partnerskich znajduje się tutaj. 

Na praktykę lub staż można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, 
organizacji albo instytucji w innym kraju programu. W przypadku praktyki lub 
stażu nie jest wymagane, by instytucja przyjmująca znajdowała się na liście 
uczelni partnerskich.
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REKRUTACJA KROK PO KROKU
Co zrobić aby wyjechać na studia lub praktykę w Ramach Programu Erasmus+?
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ERASMUS+ REKRUTACJA 
Ogłoszenie o naborze do Programu Erasmus+ będzie zamieszczone 

na stronie internetowej SUM oraz udostępnione w Dziekanatach. 

Pobierz ze strony internetowej student.sum.edu.pl/erasmus/dokumenty-documents

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/SŁUCHACZY 
WYJEŻDŻAJĄCH NA STUDIA w roku akademickim 2020/2021 
w ramach Programu Erasmus+

lub 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/SŁUCHACZY 
WYJEŻDŻAJĄCH NA PRAKTYKI / STAŻE w roku akademickim 2019/2020 
w ramach Programu Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na studia

Jeśli chcesz wyjechać na staż lub praktyki

1/10/2019

https://student.sum.edu.pl/erasmus/dokumenty-documents


Wypełnij dokument 

CZYTELNIE 

DRUKOWANYMI 

LITERAMI !!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW 
WYJEŻDŻAJĄCH NA STUDIA 

w roku akademickim 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+

Uzupełnij 

Twoje 

Dane 

Osobowe

Załącz Certyfikat C1 z języka obcego 

jeśli posiadasz 

Średnią ocen i ocenę z zaliczenia 
uzupełnia Dziekanat

Średnią ocen i ocenę z zaliczenia 
uzupełnia Dziekanat

Nie masz oceny z egzaminu ani certyfikatu? 
Jeszcze możesz zdać egzamin w Studium Języków Obcych SUM  

aby zwiększyć swoją liczbę punktów i szanse na stypendium Erasmus+

2020/20

21
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW 
WYJEŻDŻAJĄCH NA STUDIA 

w roku akademickim 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+

Uzyskaj Opinię Dziekana 
i Koordynatora Wydziałowego

Wypisz przedmioty, które chciałbyś studiować 

za granicą. Ta lista może ulec zmianie podczas 

przygotowywania Learning Agreement.

Wymień trzy uczelnie z listy uczelni 
partnerskich, do których 

chciałbyś pojechać. 
Do której z nich będziesz nominowany 

zależy od ilości punktów, 
które uzyskasz w rekrutacji. *

Co motywuje Cię do udziału w Programie Erasmus+ ?

* 
Na każdą z uczelni partnerskich 

możemy nominować 
maksymalnie tyle osób, 

ile uczelnia zgadza się przyjąć. 
Zwykle jest to od 2 do 4 

studentów.

Jeśli na wybraną przez Ciebie 
uczelnię jest więcej chętnych, 

o tym czy będziesz 
do niej nominowany 

zdecyduje liczba punktów 
uzyskanych przez Ciebie 
w rekrutacji do Programu 

Erasmus+
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW
WYJEŻDŻAJĄCH NA STUDIA 

w roku akademickim 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+

Nie zapomnij o podpisie pod zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych!

Wypełniony dokument wraz z załącznikami złóż 
w Dziekanacie Twojego Wydziału 

najpóźniej w ostatnim dniu Rekrutacji!

Jakie załączniki? Między innymi:

Certyfikat z języka obcego.
Potwierdzenie członkostwa w organizacji studenckiej w roku ak. 2018/2019.

Decyzję o przyznaniu Stypendium Rektora w roku ak. 2018/2019.

Pobierasz stypendium socjalne w roku ak. 2019/2020 ? Załącz do dokumentacji 
decyzję, a zyskasz szansę na finasowanie wyjazdu z funduszy PO WER, 

co da Ci wyższe stypendium.
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Wypełnij dokument 

CZYTELNIE 

DRUKOWANYMI 

LITERAMI !!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW 
WYJEŻDŻAJĄCH NA PRAKTYKI / STAŻE 

w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+

Uzupełnij 

Twoje 

Dane 

Osobowe

Załącz Certyfikat C1 z języka obcego 

jeśli posiadasz 

Średnią ocen i ocenę z zaliczenia 
uzupełnia Dziekanat

Średnią ocen i ocenę z zaliczenia 
uzupełnia Dziekanat

Nie masz oceny z egzaminu ani certyfikatu? 
Jeszcze możesz zdać egzamin w Studium Języków Obcych SUM  

aby zwiększyć swoją liczbę punktów i szanse na stypendium Erasmus+

2019/2020
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Uzyskaj Opinię Dziekana 
i Koordynatora Wydziałowego

Wypisz tematykę praktyk lub stażu. Wymienione 

obszary mogą ulec zmianie podczas 

przygotowywania Learning Agreement.

Wymień trzy instytucje, do których 
chciałbyś pojechać. *

Co motywuje Cię do udziału w Programie Erasmus+ i 
do odbycia praktyki lub stażu za granicą ? 

* 
Instytucje, w których chciałbyś 

odbyć praktykę nie muszą być na 
liście uczelni partnerskich. Może to 

być np. dowolny szpital, apteka 
lub inna instytucja działająca w 

Krajach Programu.

Pamiętaj, że to Ty musisz 
nawiązać kontakt z interesującą 

Cię instytucją. Na etapie rekrutacji 
ważne jest uzyskanie 

potwierdzenia, że w wybranym 
terminie zostaniesz przyjęty na 
praktykę. Takie potwierdzenie 

należy przesłać na adres 
erasmus@sum.edu.pl 

do 30 dni od ogłoszenia wyników 
Rekrutacji. Pamiętaj by w temacie 

maila wpisać: „POTWIERDZENIE 
PRAKTYK”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW 
WYJEŻDŻAJĄCH NA PRAKTYKI / STAŻE 

w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW 
WYJEŻDŻAJĄCH NA PRAKTYKI / STAŻE 

w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+

Nie zapomnij o podpisie pod zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych!

Wypełniony dokument wraz z załącznikami złóż 
w Dziekanacie Twojego Wydziału 

najpóźniej w ostatnim dniu Rekrutacji!

Jakie załączniki? Między innymi:

Certyfikat z języka obcego.
Potwierdzenie członkostwa w organizacji studenckiej w roku ak. 2018/2019.

Decyzję o przyznaniu Stypendium Rektora w roku ak. 2018/2019.

Pobierasz stypendium socjalne? Załącz do dokumentacji decyzję, a zyskasz szansę 
na finasowanie wyjazdu z funduszy PO WER, co da Ci wyższe stypendium.
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… TERAZ cierpliwie poczekaj na wyniki Rekrutacji…

Wyniki ukażą się na stronie student.sum.edu.pl/Erasmus w terminie do 30 dni od zakończenia Rekrutacji.

Co dalej? 

STUDIA

PRAKTYK / STAŻE 

1/10/2019

https://student.sum.edu.pl/erasmus/


WYJAZD NA STUDIA

1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Ogłoszono listę wyników. Są na niej trzy możliwości. Jesteś:

ZAKWALIFIKOWANY  NA LIŚCIE REZERWOWEJ NIEKLASYFIKOWANY

1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

1. Twoja nominacja zostaje wysłana do jednej z wybranych przez Ciebie uczelni. 

To czy będzie to pierwsza uczelnia z Twojej listy zależy od Twojego miejsca na Liście Rankingowej 

oraz liczby osób, które wybrały tę uczelnię.

2. Otrzymujesz wiadomość mailową potwierdzającą wysłanie Twoje nominacji.

Tu działa SUM
1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

3. Dowiadujesz się w Dziekanacie, jakie przedmioty powinieneś zrealizować podczas wyjazdu.

4. Kontaktujesz się z uczelnią, do której zostałeś nominowany, 

sprawdzasz jakie dokumenty są przez nich wymagane 

i uzgadniasz z nimi szczegóły Learning Agreement’u. 

5. Uzgodniony Learning Agreement i wypełnione Potwierdzenie Uznania Zaliczeń 

zanosisz do Koordynatora Wydziałowego aby uzyskać jego podpis.

6. Pamiętaj, by uzyskać zgodę i podpis Dziekana Wydziału na Potwierdzeniu Uznania Zaliczeń.

Tu działasz TY
1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

7. Przesyłasz skan Twojego Learning Agreement’u oraz Potwierdzenia Uznania Zaliczeń na adres 

erasmus@sum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości „Dokumenty do umowy – wyjazd na studia”.

8. Zgłaszasz się do Rektoratu (p.503) aby podpisać umowę na wyjazd na studia. 
Zadzwoń przed przyjazdem aby ustalić termin – szczególnie jeśli jedziesz z daleka 

9. Po podpisaniu umowy przez wszystkie strony (tj. Ciebie oraz Uczelnię) do Kwestury zostanie przesłane 

zlecenie wypłaty pierwszej raty stypendium, tj. 70% przyznanej Ci kwoty. 

Tu działamy wspólnie
1/10/2019
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ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś NA LIŚCIE REZERWOWEJ. I co teraz?

Na razie nie masz dofinansowania. Jednak na przełomie sierpnia i września zostanie opublikowana 

nowa Lista zakwalifikowanych, na której możesz znaleźć się i Ty! Zwykle w nowym projekcie środki 

finansowe są zwiększane, ale dokładne informacje dostępne będą dopiero latem.

1. Teraz wysyłasz email o temacie „POTWIERDZENIE CHĘCI WYJAZDU NA STUDIA”

na adres erasmus@sum.edu.pl

Wtedy wiem, że mimo braku finasowania nadal chcesz wyjechać, licząc że znajdziesz się na nowej 

liście zakwalifikowanych. 

Pamiętaj, że czas na wysłanie Twojej nominacji jest ograniczony 

terminami wyznaczonymi przez Uczelnie Partnerskie. 

Jeśli poddasz się teraz, a jesienią okaże się że jednak masz dofinansowanie, 

na załatwienie formalności będzie zbyt późno… i mimo dofinansowania 

możesz już nie mieć możliwości wyjazdu. Dlatego DZIAŁAJ!!!
1/10/2019
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ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

2. Twoja nominacja zostaje wysłana do jednej z wybranych przez Ciebie uczelni. 

To czy będzie to pierwsza uczelnia z Twojej listy zależy od Twojego miejsca na Liście Rankingowej 

oraz liczby osób, które wybrały tę uczelnię.

3. Otrzymujesz wiadomość mailową potwierdzającą wysłanie Twoje nominacji.

Tu działa SUM

Jesteś NA LIŚCIE REZERWOWEJ. I co dalej?

1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

4. Dowiadujesz się w Dziekanacie, jakie przedmioty powinieneś zrealizować podczas wyjazdu.

5. Kontaktujesz się z uczelnią, do której zostałeś nominowany, 

sprawdzasz jakie dokumenty są przez nich wymagane 

i uzgadniasz z nimi szczegóły Learning Agreement’u. 

6. Uzgodniony Learning Agreement i wypełnione Potwierdzenie Uznania Zaliczeń 

zanosisz do Koordynatora Wydziałowego aby uzyskać jego podpis.

7. Pamiętaj by uzyskać zgodę i podpis Dziekana Wydziału na Potwierdzeniu Uznania Zaliczeń.

Tu działasz TY
1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

8. Przesyłasz skan Twojego Learning Agreement’u oraz Potwierdzenia Uznania Zaliczeń na adres 

erasmus@sum.edu.pl wpisując w temacie wiadomości „Dokumenty do umowy – wyjazd na studia”.

9. Zgłaszasz się do Rektoratu (p.503) aby podpisać umowę na wyjazd na studia. 
Zadzwoń przed przyjazdem aby ustalić termin – szczególnie jeśli jedziesz z daleka 

10.Podpisujemy umowę bezpłatną ( Ty i Uczelnia), jednak jeśli jesienią okaże się, że masz dofinansowanie, 

podpiszemy Aneks do umowy. Na podstawie Aneksu do Kwestury zostanie przesłane zlecenie wypłaty 

pierwszej raty stypendium, tj. 70% przyznanej Ci kwoty. 

Tu działamy wspólnie
1/10/2019
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ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś NIEKLASYFIKOWANY. Czy możesz coś jeszcze zrobić?

Wynika to z faktu, że nie spełniłeś któregoś z kryterium rekrutacji. 

Jeśli uważasz, że zostałeś nieprawidłowo oceniony napisz odwołanie.

Odwołanie zaadresuj do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus +, 

tj. do Prorektora ds. Studiów i Studentów

prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik

Jeśli pomimo niespełnienia któregoś kryterium rekrutacji, 

chcesz wyjechać na studia na wybraną przez siebie uczelnię 

napisz prośbę o umożliwienie Ci wyjazdu bez dofinansowania.

Prośbę kieruj do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus +, 

tj. do Prorektora ds. Studiów i Studentów

prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik

1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Jesteś NIEKLASYFIKOWANY. Czy możesz coś jeszcze zrobić?

Jeśli Twoje odwołanie lub prośba zostały rozpatrzone pozytywnie,

postępuj tak jak osoby z Listy Rezerwowej

Zerknij tu
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WYJAZD NA PRAKTYKĘ LUB STAŻ

1/10/2019



1. W terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników przysyłasz potwierdzenie przyjęcia na praktyki lub staż 

na adres erasmus@sum.edu.pl. W temacie wiadomości wpisujesz „POTWIERDZENIE – PRAKTYKI”.

Potwierdzeniem może być np. wiadomość mailowa z instytucji, do której chcesz pojechać, 

z informacją, że w wybranym przez Ciebie terminie przyjmą Cię na praktyki lub staż.

2. Najpóźniej 45 dni od ogłoszenia wyników zostanie opublikowana Zaktualizowana Lista Rankingowa, 

na której uwzględnione zostaną JEDYNIE osoby, które uzyskały i przysłały Potwierdzenie przyjęcia na 

praktyki lub staż. Pamiętaj:

- nawet jeśli wcześniej nie miałeś dofinasowania – po zaktualizowaniu listy możesz je uzyskać;

- nawet jeśli wcześniej miałeś dofinansowanie, a nie przysłałeś potwierdzenia – wypadasz 

z Listy i Programu! 

ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ LUB STAŻ 

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY lub NA LIŚCIE REZERWOWEJ. I co teraz?

1/10/2019
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ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ LUB STAŻ 

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

3. Dowiadujesz się w Dziekanacie, co powinieneś zrealizować podczas wyjazdu. 

Nie musisz tego robić, jeśli chcesz realizować praktyki poza programem studiów, 

a obowiązkowe praktyki zaliczysz w Polsce.

4. Kontaktujesz się z insytucją, do której wyjeżdżasz na praktyki lub staż, 

sprawdzasz jakie dokumenty są przez nich wymagane 

i uzgadniasz z nimi szczegóły Learning Agreement’u. 

5. Uzgodniony Learning Agreement

zanosisz do Koordynatora Wydziałowego aby uzyskać jego podpis.

Tu działasz TY1/10/2019



ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ LUB STAŻ 

Jesteś ZAKWALIFIKOWANY. I co teraz?

6. Przesyłasz skan Twojego Learning Agreement’u na adres erasmus@sum.edu.pl wpisując w temacie 

wiadomości „Dokumenty do umowy – wyjazd na praktyki / staż”.

7. Zgłaszasz się do Rektoratu (p.503) aby podpisać umowę na wyjazd na praktyki. 
Zadzwoń przed przyjazdem aby ustalić termin – szczególnie jeśli jedziesz z daleka 

6. Po podpisaniu umowy przez wszystkie strony (tj. Ciebie oraz Uczelnię) 

do Kwestury zostanie przesłane zlecenie wypłaty pierwszej raty 

stypendium, tj. 70% przyznanej Ci kwoty.

1/10/2019
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CO ZROBIĆ GDY…

TWOJEJ WYBRANEJ UCZELNI 
NIE MA NA LIŚCIE UCZELNI PARTNERSKICH



NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY 
Z UCZELNIĄ SPOZA LISTY

1/10/2019

Krok 1: 

Napisz do Biura Erasmusa wybranej przez Ciebie uczelni. 

Poinformuj ich, że jesteś zainteresowany przyjazdem na studia 

i zapytaj czy byliby zainteresowani współpracą.

Krok 2: 

Jeśli uczelnia wyrazi zainteresowanie współpracą przekaż 

ich dane kontaktowe oraz maila, w którym uczelnia potwierdza

Chęć współpracy na adres erasmus@sum.edu.pl

W temacie wpisz „NOWA UCZELNIA PARTNERSKA”

Krok 3:

Czekaj na wynik negocjacji 

i sprawdzaj czy uczelnia pojawiła się na liście uczelni partnerskich.

mailto:erasmus@sum.edu.pl


ZAKOŃCZENIE MOBILNOŚCI
Jakie dokumenty potrzebne są aby rozliczyć wyjazd w ramach Programu Erasmus+?
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ERASMUS+ WYJAZD NA STUDIA

Co należy dostarczyć do Rektoratu?

1/10/2019

W oryginale podpisane Confirmation of Stay, 

czyli potwierdzenie dokładnych dat  Twojego pobytu w uczelni przyjmującej.

W oryginale podpisane Learning Agreement After Mobility. 

Pamiętaj o wypełnieniu dwóch testów językowych na Platformie OLS.

Test przed i po wyjeździe. 

Pamiętaj o wypełnieniu raportu w systemie Mobility Tool.

Jeśli nie dostałeś linków z zaproszeniem do testu lub raportu, najpierw sprawdź 

folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej, a jeśli nadal nie masz zaproszenia –

skontaktuj się ze mną pisząc na erasmus@sum.edu.pl ( w temacie wiadomości 

wpisz „OLS”).

W oryginale podpisane Transcript of Records.

mailto:Erasmus@sum.edu.pl


ERASMUS+ WYJAZD NA PRAKTYKĘ LUB STAŻ 

Co należy dostarczyć do Rektoratu?

1/10/2019

W oryginale podpisane Confirmation of Stay, 

czyli potwierdzenie dokładnych dat  Twojego pobytu w instytucji przyjmującej.

W oryginale podpisane Learning Agreement After Mobility. 

Pamiętaj o wypełnieniu dwóch testów językowych na Platformie OLS.

Test przed i po wyjeździe. 

Pamiętaj o wypełnieniu raportu w systemie Mobility Tool.

Jeśli nie dostałeś linków z zaproszeniem do testu lub raportu, najpierw sprawdź 

folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej, a jeśli nadal nie masz zaproszenia –

skontaktuj się ze mną pisząc na erasmus@sum.edu.pl ( w temacie wiadomości 

wpisz „OLS”).

mailto:Erasmus@sum.edu.pl


INFORMACJE KONTAKTOWE

1/10/2019



UCZELNIANY KOORDYNATOR 
PROGRAMU ERASMUS+

prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem

Katedra i Zakład Fizjologii 

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

ul. Jordana 19

41-808 Zabrze Rokitnica jjochem@sum.edu.pl

1/10/2019



KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI
PROGRAMU ERASMUS+ 

dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera

dr n. med. Justyna Paprocka

Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum 
Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

ul. Medyków 16

40-752 Katowice

neurdziec@sum.edu.pl

eeg.gczd@gmail.com

WYDZIAŁ 
NAUK MEDYCZNYCH 

W KATOWICACH

1/10/2019



KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI
PROGRAMU ERASMUS+ 

dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder, 
prof. nadzw. SUM 

Katedra i Zakład Chemii

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

ul. Jordana 19

41-808 Zabrze Rokitnica rokchemm@sum.edu.pl 

WYDZIAŁ 
NAUK MEDYCZNYCH 

W ZABRZU

1/10/2019



KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY
PROGRAMU ERASMUS+ 

dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej

Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

ul. Jagiellońska 4

41-200 Sosnowiec

mdolowy@sum.edu.pl 

WYDZIAŁ NAUK 
FARMACEUTYCZNYCH

W SOSNOWCU

1/10/2019



KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY
PROGRAMU ERASMUS+ 

dr hab. nauk o zdrowiu Ryszard Plinta,

prof. nadzw. SUM 

Katedra Fizjoterapii 

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12

40-752 Katowice Ligota
rplinta@sum.edu.pl 

WYDZIAŁ 
NAUK O ZDROWIU

W KATOWICACH

1/10/2019



KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY
PROGRAMU ERASMUS+ 

dr n. med. Joanna Kobza

Katedra Zdrowia Publicznego

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

ul. Piekarska 18

41-902 Bytom

jkobza@sum.edu.pl 

WYDZIAŁ 
NAUK O ZDROWIU

W BYTOMIU

1/10/2019



ADMINISTRACJA PROGRAMU ERASMUS+

dr inż. Dagmara Dołęga

Centrum Dydaktyki

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

V piętro / p. 503

Tel. 32 208 3672

erasmus@sum.edu.pl

ddolega@sum.edu.pl 

1/10/2019

Poniedziałek – Piątek

7:30 – 15:30



1/10/2019


