Konkurs CEEPUS (sieć GEOREGNET) – semestr zimowy 2018/19
Informuję, że istnieje możliwość aplikowania o wyjazd na stypendium w ramach programu CEEPUS.

Sieć GEOREGNET CIII-SI-0111-13-1819
IGiGP

UJ

jako

partner

w

sieci

GEOREGNET

ma

możliwość

zaproponowania

studentom i doktorantom zainteresowanym problematyką rozwoju regionalnego następujących
wyjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19 :
- 5 osobomiesięcy stypendialnych na pobyt w University of Graz (Austria).

Nauczyciele akademiccy

IGiGP mogą się starać o wyjazd na 1-miesięczne stypendium na

pobyt w University of Zagreb (Chorwacja) Wyjazd musi być związany z prowadzeniem zajęć
dydaktycznych (6 godz. / tydzień)
Ponadto istnieje możliwość starania się o stypendium na pobyt w innych ośrodkach
współpracujących z UJ w ramach sieci GEOREGNET (University of Maribor, University of Zagreb,
Palacký
University
in Olomouc, University of Prešov, Karl-Franzens University of Graz, University of Zadar, University
of Pécs, University of Ljubljana, University of Primorska, Charles University in Prague, University of
Novi Sad, University of Sarajevo, Constantine Philosopher University in Nitra i in. – sprawdź:
http://www.ceepus.info/public/network/network.aspx
W tym wypadku ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje narodowa agencja
CEEPUS-a (tzw. NCO) kraju przyjmującego w zależności od liczby pozostałych do dyspozycji
miesięcy stypendialnych.
Studenci studiów licencjackich mogą się starać o wyjazd na okres 3 miesięcy lub dłuższy. Studenci
studiów magisterskich i doktoranckich mogą się starać także o wyjazd na krótszy okres
(od 1 miesiąca)

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
Zainteresowane osoby wyjazdem na stypendium proszę o zapoznanie się z informacjami na temat
programu CEEPUS dostępnymi na stronie www.ceepus.info. Proszę o zwrócenie uwagi na fakt,
że każdy kraj przyjmujący oferuje inne warunki finansowe i bytowe (!)
Osoby , które zdecydują się aplikować, proszę o złożenie:
1) aplikacji on-line za pośrednictwem strony www.ceepus.info do dnia 15 czerwca br
2) dokumentacji papierowej: zawierającej 1) plan naukowy/edukacyjny pobytu, 2) zgodę na wyjazd i
zatwierdzenie planu potwierdzone podpisem opiekuna naukowego oraz zaświadczenie o znajomości
języka angielskiego (lub języka kraju przyjmującego) na poziomie co najmniej B2.
Dokumenty proszę składać do 20 czerwca br (do godz. 14.30; pok. 3.43.). Z obowiązku złożenia
zaświadczenia językowego zwolnione są osoby, które wyjeżdżały w poprzednich latach w ramach
programu Erasmus.
Pkt 2) nie dotyczy nauczycieli akademickich IGiGP.
Zakwalifikowane osoby otrzymają stypendium wypłacane przez jednostkę przyjmującą (w trakcie
pobytu na stypendium), mogą się także starać o zwrot kosztów podróży (wypłaca UJ po powrocie ze
stypendium, pod warunkiem dopełnienia odpowiednich formalności z tym związanych przed
wyjazdem).

W razie potrzeby – proszę o kontakt
Katarzyna Rotter-Jarzębińska, pok. 3.43
Tel. 012 664 5303 katarzyna.rotter@uj.edu.pl

