UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUT FILOZOFII
15-420 Białystok, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
tel.: 85 745 71 01, e-mail: if@uwb.edu.pl

Szanowni Państwo,
informuję, że w ramach programu ERASMUS+ (https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-nastudia-sms) istnieje możliwość wyjazdu na studia zagranicę w semestrze letnim roku akademickiego
2022/2023.
Oferta skierowana jest do wszystkich studentów i studentek Instytutu Filozofii 1, 2 i 3 stopnia, oprócz:
- osób, które w momencie wyjazdu będą na ostatnim semestrze swoich studiów (dotyczy tylko
wyjazdów w semestrze letnim);
- osób znajdujących się w momencie wyjazdu na 1 roku studiów 1 stopnia oraz w pierwszym
semestrze 1 roku studiów 2 i 3 stopnia.
Instytut Filozofii ma podpisane umowy z następującymi instytucjami zagranicznymi:
1. Uniwersytet Kapadocki (Cappadocia University; https://kapadokya.edu.tr/infopack/), gdzie
oferowane są zajęcia z zakresu kulturoznawstwa, teorii przekładu, filozofii literatury, ekokrytyki dla
studentów 1. i 2. Stopnia
(https://bilgipaketi.kapadokya.edu.tr/Pages/Courses.aspx?lang=enUS&academicYear=2020&facultyId=9&programId=3&menuType=unit; https://bilgipaketi.kapadokya
.edu.tr/Pages/Courses.aspx?lang=enUS&academicYear=2020&facultyId=7&programId=5&menuType=unit; https://bilgipaketi.kapadokya
.edu.tr/Pages/Courses.aspx?lang=enUS&academicYear=2020&facultyId=7&programId=2&menuType=unit);
2. Uniwersytet Johannesa Keplera w Linz (https://www.jku.at/en), gdzie poza ogólnofilozoficznymi
zajęciami (oferowanymi we współpracy z Catholic Private University Linz) i zajęciami z zakresu
teorii społecznych, realizowane są zajęcia w ramach anglojęzycznych studiów Artificial Intelligence
dla studentów 1. i 2. stopnia (szczegóły: https://www.jku.at/en/degree-programs/internationalstudents/exchange-students/language-of-instruction/#c85394; https://www.jku.at/en/degreeprograms/international-students/exchange-students/courses/);
3. Uniwersytet w Tartu (https://ut.ee/en/content/exchange-studies) oferujący bogaty i różnorodny
wybór przedmiotów filozoficznych dla studentów 1. i 2. stopnia (https://ut.ee/en/content/coursestaught-english-and-grading).
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4. Uniwersytet w Osijeku (http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/erasmus-incomingstudents/) oferujący zajęcia i konsultacje filozoficzne w języku angielskim dla studentów i studentek
1. i 2. stopnia (http://www.unios.hr/en/cooperation/international-cooperation/erasmus/university-unitsand-erasmus-courses/);
5. Uniwersytet w Liege (https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege) oferujący zajęcia
filozoficzne dla osób władających językiem francuskim na poziomie co najmniej B1 dla studentów 1.,
2. i 3. stopnia (https://www.programmes.uliege.be/cocoon/recherche.html);
6. Uniwersytet Paris Ouest Nanterre La Defense (https://www.parisnanterre.fr/etudiant-internationalvenir-etudier-a-paris-nanterre) oferujący zajęcia filozoficzne dla osób władających językiem
francuskim na poziomie co najmniej B1 dla studentów 1. i 2. stopnia.
7. Uniwersytet Paris-Est Marne-la-Vallee (http://www.u-pem.fr/) oferujący zajęcia filozoficzne dla
osób władających językiem francuskim na poziomie co najmniej B1 dla studentów 1. i 2. stopnia
(http://www.u-pem.fr/international/etudiants-internationaux-international-students/etudiants-enprogramme-dechange-exchange-students/).
Pytania związane z formalnościami dotyczącymi wyjazdu proszę kierować do p. Magdaleny Tkaczuk
(erasmus@uwb.edu.pl), zaś te o merytoryczną ofertę jednostek współpracujących z Instytutem
Filozofii do dr Moniki Rogowskiej-Stangret, koordynatorki programu Erasmus+ w Instytucie Filozofii
(m.rogowska-stangret@uwb.edu.pl).
Formularze zgłoszeniowe na semestr letni roku akademickiego 2022/23 (do pobrania na dole
strony: https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms) można wysyłać na mój adres
(m.rogowska-stangret@uwb.edu.pl) od 3.10 (poniedziałek) do 21.10 (piątek).
Termin i forma rozmowy rekrutacyjnej zostaną podane po 24 października.
Łączę serdeczne pozdrowienia,

Monika Rogowska-Stangret

