
 

 

ZACZNIJ ORGANIZOWAĆ SWOJĄ MOBILNOŚĆ W SEMESTRZE JESIEŃ/ZIMA 

2021-2022 Z EPICUR! 

 

Od 22 czerwca 2021 r. szeroka gama kursów oferowanych przez wszystkie uczelnie partnerskie 

Konsorcjum EPICUR będzie otwarta dla wszystkich studentów. 

Zapraszamy do aplikowania na zajęcia, które możliwe będzie od 22 czerwca do 

13 lipca na stronie rejestracji 

 

Jakie rodzaje kursów możesz wybrać? 

EPICUR oferuje Państwu kursy online z 8 uniwersytetów z 6 krajów europejskich, głównie w języku 

angielskim: 

 

- Kursy językowe: języki słowiańskie, współczesne języki greckie oraz języki nordyckie i skandynawskie  

 

- Interdyscyplinarne kursy z zakresu Liberal Arts and Sciences z dwiema głównymi ścieżkami: 

"Zrównoważony rozwój naturalny i społeczny" oraz "Tożsamości europejskie"  

 

- Entrepreneurial Lab (studia magisterskie), kurs przedsiębiorczości zorientowany na praktykę 

 

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie kursów, proszę spojrzeć na kursy językowe language courses         

i kursy Liberal Arts and Sciences oferowane w ostatnim semestrze. Prosimy zwrócić uwagę, że nowe 

katalogi kursów będą dostępne od połowy czerwca 2021 roku. 

https://register.epicur.auth.gr/assets/courses/catalogue/
https://epicur.education/education/epicur-entrepreneurial-lab/
https://learn.epicur.education/goto.php?target=cat_124
https://learn.epicur.education/goto.php?target=cat_125


 

 

Jakie są korzyści? 

- to jest elastyczna formuła: wybierz jeden lub więcej kursów "a la carte" w jednym z europejskich 

uniwersytetów partnerskich na semestr jesienno-zimowy w 2021-2022 r 

- to jest międzynarodowe środowisko: weź udział w kursach w języku angielskim, spotkaj się ze 

studentami z europejskich uniwersytetów partnerskich i dodaj międzynarodowy akcent do swojego 

CV jest zatwierdzony w systemie ECTS: skontaktuj się z Biurem Współpracy Międzynarodowej*, aby 

potwierdzić, że wybrane kursy zostaną uwzględnione w Twoim dorobku akademickim 

- to jest proste: zarejestruj się online w czerwcu 2021 r. , aby wziąć udział w kursach kształcenia na 

odległość na międzynarodowym uniwersytecie. 

- to jest innowacyjne: ta elastyczna mobilność nie jest ograniczona czasowo! Z tej międzynarodowej 

oferty kursów będziesz korzystać przez cały okres studiów 

- jest innowacyjne podejście: studiujesz filozofię lub chemię i jesteś ciekaw, jak inne języki lub 

przedmioty są omawiane w innych dyscyplinach i krajach europejskich? Zapoznaj się z katalogami 

kursów i wybierz kurs(y)! 

 

*Zależy od struktury Twojej uczelni. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytać referencje studentów, którzy już skorzystali z tej 

mobilności: 

Great student satisfaction with LAS Winter Courses!  

Big appetite for EPICUR Language and Culture Courses  

Nie możesz się doczekać, aby stworzyć swój własny program nauczania? Oto 

kryteria, które to umożliwią: 
- obecnie studiujesz na uniwersytecie partnerskim EPICUR 

- uzyskałeś co najmniej 60 ECTS [ + kryteria kursu*] 

- wybierzesz jeden (lub więcej) z wybranych przez siebie kursów 

- przygotujesz i złożysz w terminie dokumenty aplikacyjne na wirtualnej platformie 

edukacyjnej  virtual learning platform :  

(zaświadczenie o przyjęciu na studia, certyfikat językowy + list motywacyjny) * * 

 

Nie spóźnij się: nabór wniosków rozpoczyna się 22.06.2021 r. i trwa do 13.07.2021 r., a liczba miejsc 

na każdy kurs jest ograniczona. 

 

* Kryteria zostaną szczegółowo określone w połowie czerwca 

* * list motywacyjny musi być sporządzony w języku angielskim 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z zespołem EPICUR epicur@amu.edu.pl  

https://epicur.education/great-student-satisfaction-with-las-winter-courses/
https://epicur.education/2021/02/26/big-appetite-for-epicur-language-and-culture-courses/
https://learn.epicur.education/
mailto:epicur@amu.edu.pl

