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Kraje należące do danej grupy: Stawka miesięczna:

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

Szwecja 670 EUR

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

Niemcy, Portugalia, Włochy 670 EUR

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

Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 600 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/


Wypełnij dokument

WIELKIMI LITERAMI

2022/2023  

lub 

2023/2024

Uzupełnij 
Twoje Dane 
Osobowe

Średnią ocen i ocenę 
z zaliczenia z przedmiotu 

z języka obcego uzupełnia 

Dziekanat

Nie masz oceny z egzaminu ani 
certyfikatu? 

Podejdź do egzaminu 
w Studium Języków Obcych SUM  



Wymień 3 instytucje, w których chciałbyś odbyć praktykę. Nie muszą one widnieć 

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 60 dni od ogłoszenia wyników Rekrutacji. 

Pamiętaj by w temacie maila wpisać: „POTWIERDZENIE PRAKTYK”

Podaj tematykę praktyk lub stażu. Wymienione obszary mogą ulec zmianie 

podczas przygotowywania Learning Agreement.

Co motywuje Cię do udziału 

w Programie Erasmus+ i do odbycia praktyki lub stażu za granicą? 

Uzyskaj zgodę

Koordynatora 

Wydziałowego 

i Dziekana 

Wypełnij 
dokument

WIELKIMI 
LITERAMI

Załącz Certyfikat B2 z języka obcego 

jeśli posiadasz 

Podaj planowany terminu praktyk – pamiętaj - osoba zakwalifikowana do 

wyjazdu na praktyki ma zapewnione stypendium na okres 

2 miesięcy.  Niemniej w formularzu podaj dokładną liczbę miesięcy na ile 

chciałbyś wyjechać. W zależności od  środków finansowych, którymi SUM 

będzie dysponował w ramach umowy podpisanej z FRSE określimy czy 

jesteśmy w stanie przyznać Ci stypendium na cały planowany przez Ciebie 

okres praktyk/stażu czy tylko na wymagane 2 miesiące.  

mailto:erasmus@sum.edu.pl


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



mailto:erasmus@sum.edu.pl


Tutaj działasz TY



Tutaj działamy razem

mailto:erasmus@sum.edu.pl
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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 lub prośba zostały rozpatrzone 

pozytywnie, postępuj tak jak osoby z Listy 

zakwalifikowanych na wyjazd ze stypendium
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