
Kryteria selekcji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + 
 oraz zasady dofinansowania w roku akademickim 2014/2015 
 
W ramach programu Erasmus+ realizowane są wyjazdy w celu odbycia części studiów, a także praktyki.  
Nabór  kandydatów odbywa się na poziomie uczelni.  
 
NABOR 
Student ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15 zobowiązany jest 
złożyć dokumenty do koordynatora Erasmus do dnia 21 lutego 2014.  
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA SELEKCJI 
Selekcja przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną w dniu 25 lutego 2014 w oparciu o złożoną 
dokumentację. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą Prorektor do spraw studenckich, Dziekani/Prodziekani 
poszczególnych wydziałów oraz Uczelniany koordynator Erasmus    
Od decyzji komisji rekrutacyjnej  przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu  tygodnia od ogłoszenia decyzji komisji 
kwalifikacyjnej.  
 
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). 
 
DOKUMENTY DLA STUDENTÓW UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ O WYJAZD 
1. Pismo kierowane do dziekana wydziału (z podpisem pedagoga przedmiotu głównego). 
2. Dokumenty Erasmus+  
- 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. 
4. CV w języku obcym  
6. Ewentualnie certyfikaty językowe. 
7. Udokumentowane osiągnięcia (nagrody i wyróżnienia w konkursach, udział w kursach mistrzowskich). 
* student ma prawo zło żyć podania do max. 3 uczelni  
 
 
Wysokość stawek w programie Erasmus+  
Wyjazdy studentów  
Tabela A – Wyjazdy studentów na studia Kraje należące do 

danej grupy  

Miesięczna stawka 

stypendium w euro  

Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichten-

stein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  

500  

Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, 

Turcja  

400  

Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, 

Słowacja, Węgry  

300  

 

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę Kraje należące do 

danej grupy  

Miesięczna stawka 

stypendium w euro  

Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichten-

stein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  

600  

Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, 

Turcja  

500  

Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, 

Słowacja, Węgry  

400 

 


