
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH 
PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 

NA KIERUNKU JUDAISTYKA 

(regulamin na podstawie Załącznika nr 1 do Komunikatu Dziekana WF nr 12/2021 z dnia 6 
grudnia 2021, będącego dokumentem nadrzędnym względem tego regulaminu)  

 

1. Rekrutacja na wyjazdy semestralne i roczne na uczelnię partnerską (Erasmus+ studia), 

dotyczy krajów programu KA131 oraz krajów partnerskich KA171. 

2. Na kierunku judaistyka w rekrutacji mogą brać udział studenci od pierwszego roku studiów I 

stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich. W zasadzie 

z wyjazdu wyłączeni są studenci 6 semestru studiów licencjackich, wyjazd taki może odbyć się 

wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zastępcy Kierownika Katedry Judaistyki ds. 

dydaktycznych. Wyjazd taki może skutkować opóźnieniem w ukończeniu studiów 

licencjackich. Wyjazd na studiach magisterskich jest możliwy w 2, 3 oraz wyjątkowo w 4 

semestrze (każdorazowo za zgodą promotora pracy magisterskiej). 

3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem 

udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UWr na studia II stopnia.  

4. Kandydat ma prawo przystąpienia do rekrutacji podczas przerwy w studiach (urlop dziekański), 

jednak warunkiem realizacji wyjazdu jest posiadanie statusu studenta. 

5. W ewentualnej rekrutacji dodatkowej (ogłaszanej we wrześniu-październiku) studenci 1 roku 

studiów magisterskich mogą wziąć udział tylko w przypadku, kiedy kandydat był studentem 

UWr w roku poprzedzającym wyjazd tzn. realizował studia licencjackie/magisterskie na UWr. 

Analogiczne należy traktować wyjazd na 1 roku studiów III stopnia (doktoranckich) lub KDWF. 

6. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem 

udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UWr na studia II stopnia.  

7. Kandydat ma prawo przystąpienia do rekrutacji podczas przerwy w studiach (urlop dziekański), 

jednak warunkiem realizacji wyjazdu jest posiadanie statusu studenta. 

 

8. Lista uczelni, z którymi judaistyka ma podpisaną umowę znajduje się na stronie Katedry w 

zakładce Erasmus+. 

9. Długość wyjazdu jest ściśle zależna od harmonogramu roku akademickiego na danej uczelni 

zagranicznej. Możliwość uzyskania finansowania na okres od 2 (w przypadku trymestrów lub 

wyjazdów doktorantów w celach badawczych) do 10 miesięcy (w przypadku wyjazdów 

rocznych). 

 



10. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na wyjazd są: średnia ocen ze wszystkich 

przedmiotów, znajomość języka angielskiego lub języka kraju, w którym znajduje się uczelnia 

(poświadczona przez SPNJO wg zasad ustalonych przez tę jednostkę, zob. 

www.spnjo.uni.wroc.pl).  

11. Minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów za poprzedni rok akademicki  (w 

przypadku kandydatów na I roku – za semestr zimowy) wymagana w kwalifikacji to 4,0. Średnia 

winna być liczona za rok akademicki poprzedzający rekrutację, lub (w przypadku studentów 1 

roku studiów licencjackich) za semestr zimowy. 

12. Warunkiem wyjazdu jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów oraz 

rozliczenie roku poprzedzającego (bez wpisu warunkowego i bez deficytu punktowego*).   

13. Skład komisji rekrutacyjnej: dr Agnieszka August-Zarębska (koordynatorka programu Erasmus+ 

dla kierunku judaistyka), dr Katarzyna Liszka (Z-czyni Kierownika Katedry ds. dydaktycznych). 

14. ETAPY REKRUTACJI 

 

I ETAP – sprawdzenie językowe 

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, 

portugalski, włoski) prowadzone są w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (terminy 

zapisów i rozmów na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl). Rozmowy kwalifikujące w SPNJO 

nie są przeprowadzane w przypadku wyjazdu do kraju, w którym język urzędowy lub 

wykładowy na kierunku w uczelni przyjmującej jest zgodny z językiem specjalności studiowanej 

na kierunku filologia. 

 

II ETAP – rekrutacja na Wydziale Filologicznym 

• do 22 lutego 2023 – złożenie dokumentów kandydata u koordynatorki Katedry dr Agnieszki 

August-Zarębskiej – skany proszę przesłać elektronicznie na adres agnieszka.august-

zarebska@uwr.edu.pl; 

• 23 lutego 2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji i przyznanie przez koordynatorkę miejsc 

wyjazdu na stronie usosweb; 

• do 3 marca 2023 – przekazanie przez koordynatorkę do BWM protokołów z rekrutacji wraz z 

listą kandydatów; 

• pierwszy tydzień marca – akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu 

i uzupełnienie brakujących danych; zakończenie rekrutacji. 

 

 

 

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/


15. Dokumenty 

Teczka kandydata na wyjazd powinna zawierać (dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej 

na adres agnieszka.august-zarebska@uwr.edu.pl): 

• CV (tabelaryczne) 

• Zaświadczenie z dziekanatu lub wydruk z USOS o średniej za okres wskazany przez 

koordynatora instytutowego.   

• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności), do pobrania ze strony 

instytutu/katedry. 

• W przypadku wyjazdu na Erasmus+ studia na ostatnim roku studiów danego stopnia - 

pisemna lub mailowa (przesłana koordynatorowi instytutowemu) zgoda promotora pracy 

dyplomowej.  

• Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. polskim. 

 

16. Opracowanie Learning Agreement odbywa się zgodnie z §11 Zał. nr 1 do Komunikatu Dziekana 

WF nr 12/2021 z dnia 6 grudnia 2021. 

17. Informacja dotycząca warunków finansowych: §9 i 10 Zał. nr 1 do Komunikatu Dziekana WF 

nr 12/2021 z dnia 6 grudnia 2021. 

18. Informacja dotycząca kapitału mobilności: §2 Zał. nr 1 Komunikatu Dziekana WF nr 12/2021 

z dnia 6 grudnia 2021. 

19. Informacja dotycząca rozliczenia wyjazdu: &12 Zał. nr 1 Komunikatu Dziekana WF nr 12/2021 

z dnia 6 grudnia 2021. 

 

 

 

 

 

28.11.2022      Agnieszka August-Zarębska  

      Koordynatorka Erasmus + w Katedrze Judaistyki 

 


