Biuro Programów Zagranicznych ogłasza rekrutację na wyjazdy na częściowe studia zagraniczne w
ramach programów:
Erasmus+, EMBS, Double Diploma, umowy wielostronne, inne stypendia m.in. rządowe

I ETAP – REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA* - prowadzi Centrum Językowe UEK
Rejestracja i szczegóły dotyczące kwalifikacji językowej: www.cj.uek.krakow.pl (zakładka „stypendia”)
Tylko 1 tura
Rejestracja na egzamin jęz.

do 19 kwietnia 2017 (środa)

Rejestracja lektoratów na poz. min. B2 (zdane na 4,0)
Rejestracja i składanie kopii certyfikatów

do 8 maja 2017 (poniedziałek)

Egzamin: Język angielski

21 kwietnia (piątek)

Egzamin: Pozostałe języki (fr.,hiszp.,niem.,ros.,wł.)

26 kwietnia (środa)

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na
potrzeby rekrutacji i/lub zarejestrowanie lektoratu z języka obcego
UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę na wymogi poszczególnych uczelni ponieważ mogą one wymagać certyfikatów zewnętrznych (m.in.
TELC, TOEFL, CAE, CPE), wówczas kwalifikacja w SJO jest nadal obowiązkowa, ale dodatkowym wymogiem jest złożenie w BPZ wraz z
kompletem dokumentów kopii certyfikatu wymaganego przez daną uczelnię zagraniczną. Dodatkowe wymogi należy sprawdzić tutaj:

http://www.bpz.uek.krakow.pl/uczelnie.html

II ETAP – APLIKACJA ON-LINE I SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Regulamin

wyjazdów

wraz

z

zasadami

przyznawania

punktów

dostępny

będzie

na

stronie:

http://www.bpz.uek.krakow.pl/zasady-rekrutacji.html.

W terminie 19 kwietnia – 12 maja 2017 należy:
- wypełnić aplikację on-line, która, wraz z listą uczelni zagr., będzie dostępna na stronie www.bpz.uek.krakow.pl -> „News”
oraz
na e-bpz.uek.krakow.pl
- złożyć w terminie komplet dokumentów
1.
2.
3.
4.
5.

WYDRUKOWANA I PODPISANA APLIKACJA (uprzednio wypełniona on-line)
ŚREDNIA OCEN (za cały dotychczasowy okres)
CV W JĘZYKU OBCYM (języku studiowania za granicą)
KOPIA CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO (w miarę posiadania, drugą kopię należy złożyć w SJO w I połowie grudnia
br.)
KOPIE ZAŚWIADCZEŃ (opcjonalnie) potwierdzające:
- udział w zajęciach w językach obcych
- doświadczenie zagraniczne
- dodatkowa działalność (wolontariat, promocja etc.)*

Ważne:

Zaświadczenia o działalności w Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich w UEK i innych uczelniach należy
składać WYŁĄCZNIE w Parlamencie Studenckim w terminie do 8 maja 2017 (poniedziałek). Zaświadczenia złożone
osobno w BPZ nie będą rozpatrywane. Szczegóły na stronie: http://psuek.pl/co-zrobic-zeby-wyjechac.
Zapraszamy do śledzenia strony: www.bpz.uek.krakow.pl oraz profilu na fb: https://www.facebook.com/bpzuek.
Niezdecydowanym polecamy blog Erasmus Student Network (UEK), a tam relacje byłych Erasmusów:
http://blogesnuek.wordpress.com/.

JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA REKRUTACJĘ:
BIURO PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH – budynek STRÓŻÓWKA
Godziny dyżurów: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 11:00 – 15:00
Środa jest dniem bezwzględnie ZAMKNIĘTYM

