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Miejsce składania dokumentów:
 dla kierunku Prawo – studia stacjonarne – pokój nr 58 i 59 Coll. Novum
 dla kierunku Prawo – studia zaoczne – pokój nr 57 Coll. Novum
 dla kierunku Administracja - ul. Bracka 12 (Parter, sekretariat kierunku Administracja)
 dla doktorantów – ul. Bracka 12, pok. 301, 302

1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus.
Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których
można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej
2. Zaświadczenie o średniej ważonej ocen z poszczególnych lat studiów z sekretariatu oraz
informacja o ewentualnym warunku.
3. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego
kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły
językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie
potwierdzone za zgodnością z oryginałem.
4. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN,
stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.
5. Potwierdzenie ewentualnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Prawa Niemieckiego,
Francuskiego, Amerykańskiego, Austriackiego, Ukraińskiego, Poradni Prawnej, itp.;
6.

Oświadczenie o posiadaniu dodatkowych środków finansowych na wyjazd stypendialny
Erasmus.

7. W przypadku aplikowania do Bucerius Law School student jest obowiązany przedstawić
certyfikat egzaminu TOEFL (a minimum score of 233 on the computer-based test, 577 on the
paper-based or 90 on the internet-based test).
Wydziałowa Komisja ds. Programu Erasmus rozstrzygnie w/w Konkurs oraz ogłosi listę studentów
zakwalifikowanych do poszczególnych ośrodków w terminie do 5 marca 2015 r.
Studenci trzeciego roku studiów administracyjnych I stopnia ubiegający się o wyjazd w przyszłym
roku będą wpisywani na listę rezerwową. Wyjazd tych osób będzie zależał od przyjęcia ich na studia
administracyjne II stopnia na WPiA UJ w roku akademickim 2015/2016 oraz posiadanych wolnych
miejsc.
Wykaz uczelni partnerskich sporządzony jest w oparciu o umowy aktualnie obowiązujące. Podany
czas pobytu na uczelni wynika z podpisanych umów.

Wnioski o wyjazd w ramach programu LLP Erasmus+ mogą składać także doktoranci (studenci
studiów III stopnia) na WPiA UJ. Termin składania wniosków jest ten sam, jak dla studentów I i II
stopnia. Wnioski należy składać u pani Grażyny Troll lub Anny Dragan, ul. Bracka 12, pok. 301, 302.
Doktoranci obowiązani są przedstawić:
 podanie zawierające uzasadnienie wyjazdu na wybraną uczelnię,
 wykaz średnich ocen uzyskanych w trakcie studiów III stopnia (w przypadku doktorantów I
roku – średnią ocen w czasie studiów),
 opinię opiekuna naukowego (promotora) o doktorancie, wskazującą na związek między
prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię,
 zaświadczenie potwierdzające znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni
zagranicznej i/lub w którym prowadzone będą badania
 program badań, które mają być realizowane na uczelni zagranicznej
 potwierdzenie ewentualnego udziału w konferencjach naukowych (tylko z referatem) oraz
listę publikacji w trakcie studiów doktoranckich
Pod koniec marca lub w kwietniu 2015 r. zostanie zorganizowane spotkanie studentów i doktorantów
zakwalifikowanych na wyjazd z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus oraz pracownikami
Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ. Termin i miejsce spotkania zostaną podane w
oddzielnym komunikacie.
*

Uczelnie z krajów romańskich (m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii) mają bardzo ograniczoną ofertę
zajęć w języku angielskim lub w ogóle nie prowadzą zajęć w tym języku. Aktualna ofertę dydaktyczną
należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni z tych krajów.

