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1. Formularz zbiera Państwa adres e-mail, a następnie, po poprawnym wypełnieniu wniosku 
prześle potwierdzenie jego złożenia. W tej części mogą Państwo podać dowolny adres e-mail.

2. W następnej sekcji należy zaznaczyć, czy wniosek wypełniają Państwo po raz pierwszy (Nowy) 
czy wprowadzają korektę do wcześniej złożonego wniosku (Poprawiony). Pod uwagę w rekrutacji 
będzie brany tylko ostatni otrzymany w terminie wniosek.

3. W kolejnej sekcji należy podać swoje nazwisko, imię, jak również zaznaczyć, czy brali Państwo 
wcześniej udział w programie Erasmus+ (niezależnie od tego, czy na IKSI, czy na innym wydziale i 
który stopień studiów to był).



4. W kolejnej sekcji należy podać:
Stopień studiów: I (licencjat), II (magisterskie), III (doktoranckie)
Rok studiów: I, II, III (dla doktorantów również IV)
Jednostka: proszę podać tylko skrótową nazwę jednostki, np. IKSI
Specjalność językowa: proszę podać kombinację językową w formacie: ang / niem / ros / wł
Średnia z dotychczasowego toku studiów: np. 5,0

5. W kolejnej sekcji należy podać preferowane kierunki wyjazdu. Prosimy wpisywać jedynie KOD 
UCZELNI oraz NUMER UMOWY, np. LEUVEN 328. Prosimy o rozważny wybór kierunków. 
Pierwszy wybór jest obowiązkowy, pozostałe dwa - opcjonalne. Następnie zaznaczamy 
preferowaną długość pobytu: semestr letni, zimowy, cały rok akademicki w zależności od oferty 
uczelni partnerskiej.

6. W kolejnej sekcji należy zadeklarować, czy załączają Państwo jakieś załączniki. Jeśli, oprócz 
poświadczenia średniej z toku studiów wydawanej przez sekretariat do spraw studenckich, nie 
załączają Państwo żadnych dokumentów, prosimy o zaznaczenie "NIE". W każdym innym 
przypadku należy wybrać "TAK" a w polu poniżej zaznaczyć, jakie są to dokumenty. Ta sekcja 
dotyczy dodatkowych osiągnięć, o których mowa w szczegółowych zasadach rekrutacji IKSI.



7. W ostatniej sekcji należy podać dane kontaktowe do siebie: UNIWERSYTECKI adres e-mail 
oraz numer telefonu w formacie: 000-000-000. W przypadku podania innego adresu e-mail niż 
uniwersytecki, wniosek będzie rozpatrywany warunkowo, jako posiadający błędy formalne.

8. Po wypełnieniu całego wniosku należy wcisnąć przycisk "Prześlij".  
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