
Kryteria selekcji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus  
oraz zasady dofinansowania w roku akademickim 2013/2014  
  
KRYTERIA SELEKCJI  
1. Wyjazd dotyczy studentów będących w roku wyjazdowym na 2 roku studiów licencjackich oraz na 1 roku 
studiów magisterskich. Dopuszczalne są także za zgodą dziekana wyjazdy na 3 roku studiów licencjackich oraz 
2 roku studiów magisterskich (tylko w I semestrze)  
2. Student nie może mieć żadnych zaległości jeśli chodzi o wymagane zaliczenia i egzaminy.  
3. Wyniki w nauce:  
-ocena z przedmiotu głównego (kierunkowego) – minimum 21 punktów  
-średnia ocen z poprzedniego semestru – minimum 18 punktów  
4. Znajomość języków obcych.  
5. Zgoda dziekana, profesora przedmiotu głównego.  
6. Szczególne osiągnięcia (np. nagrody i wyróżnienia w konkursach, udział w kursach mistrzowskich).  
7. Praca na rzecz uczelni i współpraca z działem współpracy z zagranicą (np. opieka nad studentami  
zagranicznymi) w szczególności wolontariat w biurze Erasmus 
 
Studenci ubiegający się o wyjazdy zobowiązani są do złożenia u koordynatora dokumentów do dnia 15.02.13 
 
DOKUMENTY DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYJAZD NA STUDIA 
1. Pismo kierowane do dziekana wydziału (z podpisem pedagoga przedmiotu głównego).  
2. Dokumenty LLP/Erasmus (dostępne na stronie http://www.amuz.edu.pl/page.php/1/0/show/309/  
-Student application form (2 egzemplarze) do kazdej z uczelni*  
-Learning agreement (2 egzemplarze) do kazdej z uczelni *  
-2 zdjęcia do kazdej z uczelni *  
-nagranie CD lub DVD (min. 15 minut). – 1 do kazdej z uczelni *  
3. List motywacyjny w j. obcym kierowany do uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej na praktyki 
4. CV w języku obcym  
6. Ewentualnie certyfikaty językowe.  
7. Udokumentowane osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia w konkursach, udział w kursach mistrzowskich).  
* student ma prawo złożyć podania do max. 3 uczelni  
DOKUMENTY DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYJAZD NA PRAKTYKĘ 
1. Pismo kierowane do dziekana wydziału (z podpisem pedagoga przedmiotu głównego) 
2. Dokumenty LLP/Erasmus - dostępne na stronie http://www.amuz.edu.pl/page.php/1/0/show/309/  
-Placement application form (2 eglemplarze-dla uczelni oraz instytucji przyjmującej) ze zdjęciami 
-Training agreement(2 eglemplarze-dla uczelni oraz instytucji przyjmującej) 
UWAGA Student jest zobowiązany do znalezienia samodzielnie instytucji, która przyjmie go na praktykę. 
Najkrótszy okres praktyki to 3 miesiące. 
 
ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW  
Grant przyznawany na 1 miesiąc wyjazdu na studia wynosi:  
600 EUR– I gr.krajów(Dania,Finlandia,Francja,Irlandia,Islandia,Lichtenstein,Norwegia,Szwecja,Szwajcaria, 
W.Brytania)  
400 EUR–II gr. 
krajów(Austria,Belgia,Chorwacja,Cypr,Grecja,Hiszpania,Holandia,Luksemburg,Malta,Niemcy, Portugalia, 
Słowenia ,Turcja, Włochy)  
300 EUR – III gr. krajów krajów (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, 
Węgry) 
Grant przyznawany na 1 miesiąc wyjazdu na praktykę wynosi:  
650 EUR – I gr.krajów (Dania,Finlandia,Francja,Irlandia,Islandia,Lichtenstein, 
Norwegia,Szwecja,Szwajcaria,W.Brytania)  
480 EUR– II gr.krajów (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Luksemburg,Malta,Niemcy, Portugalia, Słowenia Turcja, Włochy)  
350 EUR.– III gr.krajów (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja,, Węgry).  


