
   
  

 
 

Gdynia, 03 lutego 2023 r. 
 

STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU 
ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024 

 

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazd w celu odbycia studiów w zagranicznych 

uczelniach partnerskich w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu ERASMUS+ 2023/2024. 
 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, 

magisterskich i w szkołach doktorskich z wyjątkiem studentów ostatniego roku studiów III 

stopnia, II roku studiów MSU oraz studentów, którzy w latach ubiegłych skorzystali z 

możliwości wyjazdu w charakterze studenta lub praktykanta ERASMUS+ w łącznym 

wymiarze 12 miesięcy na danym poziomie studiów. 

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dobra znajomość języka angielskiego lub języka 

wykładowego uczelni partnerskiej (min. poziom B1). Kandydaci ubiegający się o wyjazd na studia 

zagraniczne powinni przedłożyć następujące dokumenty: 

- list motywacyjny i CV 

- potwierdzony przez Dziekanat wykaz ocen i średnią za rok akademicki 2021/2022, a w przypadku 

studentów I roku wykaz ocen za semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 

- wypełniony Formularz stypendysty (do pobrania u koordynatora lub ze strony UG). 

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14:00 1 marca 2023 r. formie 

papierowej (w p. 456 lub 453) albo elektronicznie na adres adam.sokolowski@ug.edu.pl. Rozmowa 

kwalifikacyjna, która obejmuje m.in. sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, 

odbędzie się w terminie 6 – 9.03.2023 r. (dokładna data zostanie jeszcze ustalona). 

 

Szczegółowy wykaz uczelni, z którymi Instytut Oceanografii UG posiada ważne umowy bilateralne 

w ramach programu ERASMUS+ 2023/2024 znajduje się w załączonej tabeli. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące studiów zagranicznych można uzyskać u koordynatora 

programu ERASMUS+ w Instytucie Oceanografii UG (p. 456). 

W przypadku dużego zainteresowania, zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne. 

 

 
koordynator Programu ERASMUS+ 

 

                                                                                                                       dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG  
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Wykaz uczelni, z którymi Instytut Oceanografii UG posiada ważne umowy bilateralne 

w ramach programu ERASMUS+ 2023/2024 

 

Uczelnia (kraj) 
Poziom 
studiów 

Liczba dostępnych miejsc 
(sumaryczna liczba miesięcy 

na wszystkich poziomach 
studiów)  

Uniwersytet w Coruña (Hiszpania) 1, 2, 3 4 (40) 

Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) 1, 2, 3 1 (5) 

Uniwersytet w Parmie (Włochy) 1, 2, 3 3 (18) 

Uniwersytet w Bremen (Niemcy) 1, 2 2 (9) 

Uniwersytet w La Rochelle (Francja) 1, 2, 3 3 (18) 

Nord Universitet (Norwegia) 1, 2 2 (10) 

Christian-Albrechts Universitaet zu Kiel (Niemcy) 1, 2, 3 1 (5) 

Universite de Bretagne Occidentale (Francja) 1, 2, 3 2 (10) 

Sveuciliste U Splitu (Chorwacja) 1, 2, 3 2 (10) 

L-Universita ta’ Malta (Malta) 1, 2, 3 2 (10) 

Uniwersytet w Evora (Portugalia) 1, 2, 3 3 (30) 

 

 

 


