
 
 

 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

У КРАКІВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ «ІГНАТІАНУМ» 
 

Відповідно до міжінституційної угоди між Житомирським державним 

університетом імені Івана Франка та Краківською Академією «Ігнатіанум» 

(Республіка Польща) у рамках академічної мобільності програми Erasmus+ 

оголошується конкурс на участь одного кандидату у програмі студентської 

академічної мобільності  на семестрове навчання (з 22 лютого до 23 червня 

2021 р.) у Краківській Академії «Ігнатіанум». 

Кредити, отримані під час навчання у Краківській академії 

«Ігнатіанум», зараховуються в Житомирському державному університеті 

імені Івана Франка. 
 

Відбір кандидатів здійснюється експертами Житомирського 

державного університету імені Івана Франка упродовж 2-х тижнів з моменту 

завершення прийому документів. 

Вимоги до кандидатів: 

• студенти 2-3 курсу бакалаврату або 1 курсу магістратури; 

• знання іноземних мов: англійської та/або польської (перевага 

надаватиметься кандидатам, які володіють польською мовою); 

• висока успішність у навчанні; 

• активна наукова та громадська діяльність. 

 

 



Документи, які необхідно подати для участі у конкурсі: 

• анкета (українською мовою за зразком); 

• копія студентського квитка; 

• довідка з деканату про результати літньої екзаменаційної сесії та середній 

бал; 

• рекомендація випускаючої кафедри; 

• копії документів, які підтверджують науково-дослідну роботу, копії 

публікацій, грамот, відзнак тощо. 

Документи кандидатів приймаються до 16 листопада 2020 р. у 

роздрукованому вигляді у Відділі міжнародних та регіональних зв’язків ЖДУ 

імені Івана Франка. 

Результати конкурсу будуть оголошені 30 листопада 2020 р. 

Увага! Відбіркова комісія не гарантує отримання права на в’їзд за 

кордон! Вирішення візових питань покладається на учасника проекту. 

Кандидат може відмовитися від рішення відбіркової комісії протягом 7 

днів із дня оголошення результатів конкурсу. Відмова від участі в проекті 

здійснюється у формі письмової заяви. 

 

Координатори програми Erasmus+ в ЖДУ ім. Івана Франка: 

Відділ міжнародних та регіональних зв’язків (корп. 4, к.218) 

Начальник відділу – Черниш Кристина Ігорівна 

тел.: +38 0412 43 11 95, внутрішній 113 

e-mail: int@zu.edu.ua 

 

Сайт програми Erasmus+ в Україні: erasmusplus.org.ua 

Сайт Краківської Академії «Ігнатіанум»: ignatianum.edu.pl 
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ERASMUS+ CALL FOR PROPOSALS 

According to agreement between Zhytomyr Ivan Franko State University 

and Academy "Ignatianum" (Krakow, Poland) in the framework of academic 

mobility of Erasmus+ program a competition for participation in the program of 

academic mobility in the II semester of 2020/2021 (the period from February 22 to 

June 23, 2021) is announced for 1 student:  

Requirements for candidates: 

• knowledge of foreign languages: English and/or Polish (preference will be given 
to candidates who speak Polish); 

• high academic achievement; 
• 2-3 Year of Bachelor’s or 1 Year of Master’s degree; 
• active academic and social position. 

Documents: 

• an application form; 
• a copy of student's card; 
• a Dean's office's certificate of the results of summer examination session and 

GPA; 
• the recommendation from the department, which is responsible for the student; 
• copies of the documents, which confirm research work, copies of publications, 

certificates, awards, etc. 
 

The documents can be submitted till 16 November, 2020. 

Competition results will be announced on 30 November, 2020. 
 

Erasmus Coordinator: 

Krystyna Chernysh, +38 0412 43 11 95, int@zu.edu.ua 

For more information about the programme, please visit the following websites: 

erasmusplus.org.ua 

ignatianum.edu.pl 


