
 

 

REKRUTACJA 

Szczegółowa informacja dotycząca terminów rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne 

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 

 

1. Składanie podań o zgodę na wyjazd podpisanych przez dziekanów poszczególnych wydziałów (wraz 

z załącznikami) w terminie: 1 grudnia 2021 - 21 stycznia 2022.  

Podanie dostępne jest na stronie UMFC www.chopin.edu.pl, zakładka ERASMUS+. W zakładce 

ERASMUS+ znajduje się lista uczelni zagranicznych, do których Studenci UMFC mogą aplikować.  

 

Wymagane załączniki:  

- kserokopie dyplomów (nagród lub uczestnictwa) konkursów muzycznych lub jakiekolwiek 

dokumenty poświadczające osiągnięcia artystyczne Studentki/ Studenta;  

- dyplom ukończenia/ zaświadczenie o odbywaniu kursu języka angielskiego lub języka kraju, do 

którego Studentka/ Student chce aplikować (np. jęz. niemieckiego), lub jakikolwiek dokument 

poświadczający znajomość języka obcego (np. kopia matury).  

Wyniki dostępne będą na stronie UMFC www.chopin.edu.pl, zakładka ERASMUS+.  

  

Załącznik zalecany:  

- list rekomendujący od dziekana lub pedagoga UMFC, lub innego artysty spoza Uczelni.  

Załącznik opcjonalny:  

- list zapraszający (forma mailowa) z uczelni zagranicznej od pedagoga, który wyraził zgodę na 

przyjęcie Studentki/ Studenta do swojej klasy (jeśli Studentka/Student nawiązał/a wcześniej 

kontakt z pedagogiem).  

  

2. Ogłoszenie prac komisji kwalifikującej UMFC: do 31 stycznia 2022.  

3. Składanie aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami do wybranych uczelni – luty, marzec 

Ważne: Przy planowaniu procesu kompletowania i przesyłania dokumentów prosimy brać pod uwagę 

zamieszczone na stronie internetowej terminy rekrutacji obowiązujące w danej uczelni. 

 

Uwaga: studenci aplikujący do uczelni w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii - terminy przyjmowania 

dokumentów w tych uczelniach są wcześniejsze (koniec lutego lub połowa marca). 

 

 

http://www.chopin.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/


 

 

Wymagane dokumenty:  

- Learning Agreement for Studies (dotyczy studiów) – od roku akademickiego 2022/2023 tylko 

w formie online lub Learning Agreement for Traineeships (dotyczy tylko praktyk) - z własnoręcznym 

podpisem, podpisem opiekuna praktyk oraz podpisem i pieczątką dziekana;  

- Student Application Form ( opcjonalnie, w zależności od wymaganych w danej uczelni zagranicznej 

dokumentów) - z własnoręcznym podpisem, podpisem pedagoga przedmiotu głównego oraz 

podpisem i pieczątką dziekana;  

- demo (lub link do nagrań) - z własnoręcznym podpisem, podpisem pedagoga przedmiotu głównego 

(a w przypadku praktyk - opiekuna praktyk) lub dziekana wydziału: audio lub video (instrumentaliści, 

wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy); video (tancerze, studenci rytmiki), nagrania (reżyserzy) lub 

dokumenty poświadczające umiejętności i osiągnięcia artystyczne (teoria muzyki);  

- list motywacyjny (dotyczy i studiów, i praktyk; dokument napisany w języku angielskim lub języku 

kraju docelowego; wymaga własnoręcznego podpisu);  

- cv artystyczne (dotyczy i studiów, i praktyk; dokument napisany w języku angielskim lub języku 

kraju docelowego; wymaga własnoręcznego podpisu).  

 

Formularze Learning Agreement for Traineeship i Student Application Form dostępne są na stronie 

UMFC www.chopin.edu.pl, zakładka ERASMUS+.  

 

Wszystkie dokumenty należy składać w pok 421,  

II p., pon-pt w godz. 10:00-12:00 – 13:00-15:00 

 

http://www.chopin.edu.pl/

