CPM zastrzega sobie prawo do zmian w terminach niektórych elementów kwalifikacji
spowodowanych przyczynami od nas niezależnymi.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI DO PROGRAMÓW:
ERASMUS+, UMOWY BILATERALNE I PIM
DLA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 [AKT 10.01.2018]
Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich zgłaszają chęć wzięcia udziału
w wymianie z uczelniami, z którymi SGH podpisała stosowne umowy, bezpośrednio do Centrum
Programów Międzynarodowych, w trakcie trwania procesu kwalifikacji dla studentów studiów I i II stopnia.
Studenci doktoranci zainteresowani aplikacją powinni w okresie od 8 stycznia (poniedziałek) do 15 lutego
(czwartek) 2018 r. dostarczyć do osób kontaktowych programu, do którego aplikują:


dokument potwierdzający znajomość języka wykładowego uczelni zagranicznej (test
kompetencyjny SGH1, uznawane certyfikaty2, ukończenie studiów w języku obcym lub certyfikat
CNJO ukończenia lektoratu z języka obcego na wymaganym poziomie biegłości),



złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej, zaakceptowany wcześniej przez kierownika studium
doktoranckiego, list motywacyjny (zaadresowany do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
zawierający uzasadnienie wyboru uczelni, o wyjazd do których się ubiegają, plan swojego pobytu,
informację o tematyce pracy doktorskiej) oraz



CV w języku angielskim.

DOKTORANCI SKŁADAJĄ SWOJE APLIKACJE W WERSJI PAPIEROWEJ DO
OSOBY KONTAKTOWEJ PROGRAMU
KORESPONDENCJA EMAILOWA ZE STUDENTAMI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY W DOMENIE SGH.WAW.PL.
Obowiązkowe spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy:
kwiecień/maj 2018 r. (dokładny termin i miejsce zostaną ogłoszone).

1
2

Test kompetencyjny CNJO powinien być zdany nie wcześniej niż w sesji wiosennej 2015 z wynikiem min. 75 pkt
Lista uznawanych certyfikatów znajduje się w zał. 1 do Regulaminu kwalifikacji

CPM zastrzega sobie prawo do zmian w terminach niektórych elementów kwalifikacji
spowodowanych przyczynami od nas niezależnymi.

INFORMACJI NA TEMAT KWALIFIKACJI UDZIELAJĄ:
PROGRAM

OSOBA KONTAKTOWA

GODZINY KONSULTACJI DLA
STUDENTÓW

ERASMUS+ KA103
(Kraje Programu)

mgr inż. Agata KOWALIK
@: outgoing
(w domenie sgh.waw.pl);

Poniedziałek

od 9.30 do13.00

Wtorek

od 9.30 do 13.00

Środa

od 12.30 do14.30

Czwartek

od 9.30 do 13.00

Piątek

ZAMKNIĘTE

tel. 022 564 98 44

pokój 17, bud. A

PIM, Umowy
bilateralne, ERASMUS+
KA107
(Kraje Partnerskie)

mgr Nadiya SKYBA
@: bilateral
(w domenie sgh.waw.pl);

Koordynator procesu
kwalifikacji

mgr Małgorzata CHROMY
@: mchromy (w domenie sgh.waw.pl)

(w pozostałych terminach prosimy o umawianie się
telefonicznie lub emailowo – co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem!)

tel. 022 564 97 60

