ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
У СІЛЕЛЕЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У КАТОВІЦЕ
Відповідно до міжінституційної угоди між Житомирським державним
університетом імені Івана Франка та Сілезьким університетом у Катовіце
(Республіка Польща) у рамках академічної мобільності програми Erasmus+ у
ННІ іноземної філології оголошується конкурс для студентів 1 курсу
магістратури на одне місце для семестрового навчання у Сілезькому
університеті в Катовіце за напрямком 035 "Філологія" (Германські мови та
літератури (Переклад включно).
Кредити, отримані під час навчання у Сілезькому університеті у
Катовіце, зараховуються в Житомирському державному університеті імені
Івана Франка.
Відбір

кандидатів

здійснюється

експертами

державного університету імені Івана Франка.
Вимоги до кандидатів:
•

студенти 1 курсу магістратури;

•

володіння німецькою мовою на рівні В2;

•

висока успішність у навчанні;

•

активна наукова та громадська діяльність.

Житомирського

Документи, які необхідно подати для участі у конкурсі:
•

анкета (https://zu.edu.ua/relations_mobility.html);

•

копія студентського квитка;

•

довідка з деканату про результати літньої екзаменаційної сесії та середній
бал;

•

копії документів, які підтверджують науково-дослідну роботу, копії
публікацій, грамот, відзнак тощо.
Документи кандидатів приймаються до 8 листопада 2019 р. у

роздрукованому вигляді у Відділі міжнародних та регіональних зв’язків ЖДУ
імені Івана Франка.
Результати конкурсу будуть оголошені 14 листопада 2019 р.
Увага! Відбіркова комісія не гарантує отримання права на в’їзд за
кордон! Вирішення візових питань покладається на учасника проєкту.
Кандидат може відмовитися від рішення відбіркової комісії протягом 7
днів із дня оголошення результатів конкурсу. Відмова від участі в проєкті
здійснюється у формі письмової заяви.
Координатори програми Erasmus+ в ЖДУ ім. Івана Франка:
• Ліпісівіцький Микола Леонідович – кандидат філологічних наук,
доцент, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної
літератури
тел.: +38 0412 25 62 67
e-mail: romano.liter@gmail.com
• Виговська Ольга Володимирівна – начальник відділу міжнародних та
регіональних зв’язків
тел.: +38 0412 43 11 95
e-mail: int@zu.edu.ua

Сайт програми Erasmus+ в Україні: erasmusplus.org.ua
Сайт Сілезького університету в Катовіце: us.edu.pl

ERASMUS+ CALL FOR PROPOSALS
The Educational and Research Institute of Foreign Philology has announced
a contest for summer semester 2019/2020 on the speciality 035 Philology (German
languages and literature, Translation) at the University of Silesia in Katowice (the
Republic of Poland) in terms of Erasmus+ Interinstitutional agreement. Eligible
applicants are first year MA students.
Obtained credits will be transferred to Zhytomyr Ivan Franko State
University on the basis of previously signed agreement.
Requirements for candidates:
• 1 Year of Master’s degree;
• German language proficiency – B2;
• high academic achievement;
• student's experience in scientific and social activities.
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;
• copies of the documents, which confirm research work, copies of publications,
certificates, awards, etc.

The documents can be submitted till 8 November, 2019.
Competition results will be announced on 14 November, 2019.

Erasmus+ Coordinators:
Mykola Lipisivitskyi (PhD), +38 0412 25 62 67, romano.liter@gmail.com
Olha Vyhovska, +38 0412 43 11 95, int@zu.edu.ua

For more information about the programme, please visit the following websites:
erasmusplus.org.ua
us.edu.pl

