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Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna

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

Szwecja 520 EUR

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

Niemcy, Portugalia, Włochy 520 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika 

Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 450 EUR





Ogłoszenie o naborze do Programu Erasmus+ będzie zamieszczone na stronie Student SUM 
w zakładce ERASMUS NEWS: https://student.sum.edu.pl/category/Erasmus/

https://student.sum.edu.pl/category/Erasmus/
https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/


Uzupełnij Twoje 
dane osobowe

Wypełnij dokument

WIELKIMI LITERAMI

2023/2024

Nie masz oceny z egzaminu ani certyfikatu? 

Podejdź do egzaminu w Studium Języków Obcych SUM  

Średnią ocen i ocenę 

z zaliczenia z przedmiotu 

z języka obcego uzupełnia 

Dziekanat



Wypełnij dokument

WIELKIMI LITERAMI

Wskaż trzy uczelnie z listy uczelni partnerskich, do których chciałbyś pojechać, wpisując kod 
Erasmusa Uczelni. Zanim dokonasz wyboru sprawdź na stronie uczelni, którą jesteś 

zainteresowany jakie zajęcia są dostępne dla studentów przyjeżdżających w ramach Programu 
Erasmus+, w jakim języku są prowadzone, czy wymagany jest międzynarodowy certyfikat 

językowy. PO ZŁOŻENIU FORMULARZA NIE BĘDZIE MOŻLIWYM DOKONANIE ZMIAN WE WSKAZANEJ 
LIŚCIE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH.

PAMIĘTAJ: Jeśli na wybraną przez Ciebie uczelnię jest więcej chętnych, o tym czy będziesz do 
niej nominowany zdecyduje suma punktów uzyskanych przez Ciebie 

w postępowaniu rekrutacyjnym do Programu Erasmus+. 

Wypisz przedmioty, które chciałbyś 
studiować za granicą. Ta lista może ulec 

zmianie podczas przygotowywania 
Learning Agreement.

Co motywuje Cię do udziału 
w Programie Erasmus+?

Uzyskaj zgodę
Koordynatora Wydziałowego i Dziekana 

Załącz Certyfikat B2 z języka obcego jeśli posiadasz 



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. 2021/2022
- Decyzję o przyznaniu Stypendium Rektora na rok ak. 2022/2023
O innych punktowanych osiągnięciach przeczytaj w Regulaminie § 5 ust. 
1 pkt 3

Pobierasz stypendium socjalne w roku ak. 2022/2023? 
- Załącz do dokumentacji decyzję, a zyskasz szansę na finasowanie wyjazdu 
z wyższym stypendium.

Nie zapomnij o podpisie pod zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych!

UWAGA! W ramach rekrutacji punkty z określonej kategorii można otrzymać 
tylko raz i się nie zsumują! Np. Uczestnictwo w 3 różnych kołach naukowych 

wiąże się z uzyskaniem jednorazowej ilości punktów. 
Posiadanie zarówno certyfikatu językowego oraz oceny b. dobrej z języka 

obcego skutkuje otrzymaniem punktów tylko za certyfikat.
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ZAKWALIFIKOWANY NA LIŚCIE REZERWOWEJ NIEZAKWALIFIKOWANY



Tutaj działa SUM



Tutaj działasz Ty



Tutaj działamy razem

Prześlij skan podpisanego Potwierdzenia Uznania Zaliczeń oraz Learning Agreement’u
podpisanego przez wszystkie strony (Ciebie, Koordynatora Wydziałowego SUM, Koordynatora 
Wydziałowego Uczelni Goszczącej) bądź informację o złożonym i podpisanym w systemie EWP 
Online Learning Agreement na adres erasmus@sum.edu.pl na minimum 30 dni przed planowaną 
datą rozpoczęcia mobilności.

https://learning-agreement.eu/
https://learning-agreement.eu/
mailto:erasmus@sum.edu.pl


Tutaj działamy razem



https://student.sum.edu.pl/category/Erasmus/
mailto:erasmus@sum.edu.pl


Jeśli uważasz, że zostałeś nieprawidłowo oceniony

Odwołanie zaadresuj do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu

Erasmus+, tj. do Prorektora ds. Studiów i Studentów

Pana prof. dr hab. n. med. Jerzego Stojko

Jeśli Twoje odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie, 

postępuj tak jak osoby z Listy zakwalifikowanych na 

wyjazd ze stypendium
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