
Nabór do YUFE Student Journey:

• -trwa od 4 do 24 kwietnia 2022

• +po 40 miejsc na każdą z uczelni partnerskich (w bieżącej rekrutacji jest ich 
w sumie 400), 

• +system rekrutacyjny (poprzez Virtual Campus) przyjmie maksymalnie 60 
zgłoszeń, z nich wybranych zostanie do 40 kandydatów z danego uniwersytetu

• -od 25 kwietnia do 26 maja zgłoszenia będą poddawane selekcji przez Komisję 
Rekrutacyjną YUFE

• -wyniki naboru będą znane i ogłoszone 27 maja

• -2 czerwca odbędzie się spotkanie powitalne dla nowoprzyjętych studentów 
(online)



Wymagania rekrutacyjne:
•  znajomość języka angielskiego na poziomie B2 przynajmniej (język angielski jest

w YUFE podstawowym językiem komunikacji oraz prowadzenia zajęć i innych
aktywności)

• +co istotne: w YUFE angielski nie jest postrzegany jako język obcy!  rozwijanie kompetencji
językowych jest rozpoznawane poprzez udział w aktywnościach prowadzonych w językach
narodowych, np. po niemiecku

• +potwierdzeniem znajomości języka będzie:

• wynik rozszerzonej matury na 80% przynajmniej,

• certyfikat,

• ukończony lektorat na UMK (z egzaminem) – transkrypt ocen,

• studiowanie/ukończenie filologii angielskiej – transkrypt ocen,

• studiowanie na kierunku prowadzonym po angielsku – transkrypt ocen,

• wynik testu diagnostycznego Dialang (https://dialangweb.lancaster.ac.uk/) lub na Moodle
(https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/index.php?categoryid=131) – zrzut ekranu z rezultatem



• list motywacyjny – dokument napisany po angielsku, w którym należy
krótko odpowiedzieć na trzy pytania (po 150 słów na każde pytanie):
• 1.Co sprawia, że uczestnictwo w YUFE jest dla Ciebie ważne i co wniesiesz do YUFE?

• 2.Jak program YUFE zmieni twoje doświadczenie w nauce? Podaj kilka konkretnych
przykładów zmian, których oczekujesz.

• 3.Jakie masz plany po ukończeniu uniwersytetu i jak YUFE może przyczynić się do
realizacji tych planów?

• transkrypt ocen z ostatniego semestru (niezbędne do studiowania
przedmiotów oferowanych przez niektóre uniwersytety Konsorcjum)

•  Co-Creation Agreement – w bieżącej rekrutacji wystarczy się z nim
zapoznać i zaznaczyć to podczas wypełniania formularza (nie trzeba nic
pobierać ani załadowywać)



Udział w zajęciach:
• -będzie możliwy po wakacjach, po uprzednim zapisaniu się przez Virtual

Campus (warto sprawdzić, czy rok akademicki na wybranej uczelni nie
zaczyna się we wrześniu i być tego świadomym)

• -zajęcia pogrupowane są w cztery tzw. filary:

• +Tożsamość europejska (European Identity)

• +Zdrowie i dobrobyt obywateli (Citizens’ Health and Well-being)

• +Zrównoważony rozwój (Sustainability)

• +Społeczeństwo cyfrowe (Digital Society)

• -aktualizowana lista przedmiotów na rok 2022-2023 jest dostępna bez
logowania w katalogu na portalu studenckim YUFE
(https://virtualcampus.yufe.eu/p/home)



Mobilność:

• -wirtualna – możliwa od początku nowego roku akademickiego
(2022-2023) [chodzi o udział w zajęciach online]

• -fizyczna – od semestru letniego 2022-2023 (finansowana w głównej
mierze ze środków programu Erasmus)


