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Załącznik nr 2 
 

Projekt nr KA107/2017 - „Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” 
Konkurs nr 1/18-KA107/17 

Wymagania uczelni partnerskich dla kandydatów na studia (SMS) 
na rok akademicki 2018/2019 

 
 

1. Państwowy Uniwersytet w Petersburgu (Saint Petersburg State University), Rosja – 1 
stypendium 
Rejestracja na uczelni partnerskiej na przyjazd w semestrze zimowym 2018/2019 do 15 maja 2018 

 wymagana znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie min. B2 dla 
studentów wszystkich poziomów studiów. Uczelnia akceptuje certyfikaty 
międzynarodowe, a także zaświadczenia o znajomości języka obcego wydawane 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć certyfikat języka rosyjskiego lub angielskiego, 
w zależności od języka wykładowego zajęć, w których zamierza uczestniczyć. 

 Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów 
niezbędnych do przesłania do uczelni po przyznaniu stypendium dostępne są na 
stronie: http://ifea.spbu.ru/en/sep  

 
2. Uniwersytet Teherański (University of Tehran), Iran – 3 stypendia (tylko doktoranci) 

Rejestracja na uczelni partnerskiej na przyjazd w semestrze zimowym 2018/2019 do 15 lipca 2018. 

 Wymagana znajomość języka perskiego lub angielskiego na poziomie min. B2 dla 
studentów wszystkich poziomów studiów. Uczelnia akceptuje certyfikaty 
międzynarodowe, a także zaświadczenia o znajomości języka obcego wydawane 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć certyfikat języka perskiego lub angielskiego, w 
zależności od języka wykładowego zajęć, w których zamierza uczestniczyć. 
Większość zajęć na UT prowadzona jest w języku perskim. Studenci/doktoranci 
nieznający perskiego mogą uczęszczać na zajęcia w ramach studiów regionalnych 
poświęconych Iranowi (Iranian Studies – j. angielski) oraz innym regionom (Faculty of 
World Studies – język wykładowy uzależniony od kierunku).  

 Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów 
niezbędnych do przesłania do uczelni po przyznaniu stypendium wysłane będą 
bezpośrednio do zakwalifikowanych studentów przez uczelnię przyjmującą.  
Strona internetowa uczelni: http://ut.ac.ir/en.  

 
3. Uniwersytet w Tel Awiwie (Tel Aviv University), Izrael – 2 stypendia  

Rejestracja na uczelni partnerskiej na przyjazd w semestrze zimowym 2018/2019 do 15 czerwca 2018 

 Wymagana znajomość języka hebrajskiego lub angielskiego na poziomie min. B2. 
Język angielski: uczelnia akceptuje certyfikaty TOEFL (min 89 pkt) lub IELTS (min. 
6.5 pkt). Poświadczenie lub certyfikat znajomości języka hebrajskiego wymagany 
tylko od osób planujących studiować w tym języku.  

 Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów 
niezbędnych do przesłania do uczelni po przyznaniu stypendium dostępne są na 
stronie: https://rector.tau.ac.il/home/Exchange-student-program-General-information 

 
4. The David Yellin Academic College of Education, Izrael – 2 stypendia 

Rejestracja na uczelni partnerskiej na przyjazd w semestrze zimowym 2018/2019 do 15 września 
2018 

http://ifea.spbu.ru/en/sep
http://ut.ac.ir/en
https://rector.tau.ac.il/home/Exchange-student-program-General-information
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 Wymagana znajomość języka hebrajskiego lub angielskiego na poziomie min. B1 dla 
studentów wszystkich poziomów studiów. Uczelnia akceptuje certyfikaty 
międzynarodowe, a także zaświadczenia o znajomości języka obcego wydawane 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć certyfikat języka hebrajskiego lub 
angielskiego, w zależności od języka wykładowego zajęć, w których zamierza 
uczestniczyć. 

 Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów 
niezbędnych do przesłania do uczelni po przyznaniu stypendium wysłane będą 
bezpośrednio do zakwalifikowanych studentów przez uczelnię przyjmującą. 
Rejestracja zakwalifikowanych studentów odbywa się drogą mailową.  
Strona internetowa uczelni: www.dyellin.il  

 
5. Uniwersytet Jordański (University of Jordan), Jordania – 2 stypendia 

Rejestracja na uczelni partnerskiej na przyjazd w semestrze zimowym 2018/2019 do 15 lipca 2018 

 Zaświadczenie lub certyfikat znajomości języka obcego: język angielski – poziom 
min. B1, język arabski – poziom  min. B1 (w przypadku wyjazdów do Centrum 
Nauczania Języka Arabskiego – brak wymaganego poziomu znajomości języka 
arabskiego). Uczelnia akceptuje certyfikaty międzynarodowe, a także zaświadczenia 
o znajomości języka obcego wydawane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć certyfikat języka arabskiego lub angielskiego, 
w zależności od języka wykładowego zajęć, w których zamierza uczestniczyć. 

 Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów 
niezbędnych do przesłania do uczelni po przyznaniu stypendium dostępne są na 
stronie http://offices.ju.edu.jo/en/oir/Pages/incoming.aspx.  

 
6. Uniwersytet w Belgradzie (University of Belgrade), Serbia – 1 stypendium  

Rejestracja na uczelni partnerskiej na przyjazd w semestrze zimowym 2018/2019 do 1 czerwca 2018 

 Zaświadczenie lub certyfikat znajomości języka obcego: język angielski lub język 
serbski: poziom B1. W przypadku wyjazdów na studia w dziedzinie nauk 
społecznych, dziennikarstwa i informacji wymagana znajomość języka angielskiego 
na poziomie B2 oraz serbskiego na poziomie A2.  
Uczelnia akceptuje certyfikaty międzynarodowe, a także zaświadczenia o znajomości 
języka obcego wydawane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć certyfikat języka serbskiego lub angielskiego, 
w zależności od języka wykładowego zajęć, w których zamierza uczestniczyć. 

 Szczegółowe informacje nt. procedury aplikacyjnej oraz wymaganych dokumentów 
niezbędnych do przesłania do uczelni po przyznaniu stypendium dostępne są na 
stronie https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments 

http://www.dyellin.il/
http://offices.ju.edu.jo/en/oir/Pages/incoming.aspx
https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments

