
REGULAMIN 
rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach  

Programu LLP- Erasmus  
 

§1 
1. O stypendium zagraniczne w ramach Programu „Erasmus” mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają 
następujące warunki: 

 
• są zarejestrowani na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych, pierwszego lub drugiego stopnia, 
• są obywatelami Polski lub posiadają prawo stałego pobytu na terenie Polski bądź  status uchodźcy, 
• w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów, 
• nie brali jeszcze udziału w Programie LLP - Erasmus.  
• w momencie wyjazdu na stypendium programu Erasmus student nie przebywa na urlopie 

dziekańskim 

2. Wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus nie może być krótsza niż 3 miesiące      
    i dłuższa niż 12 miesięcy. 

3. Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna. 

4. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

• Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką, 
• Kierownik Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką, 
• Uczelniany Koordynator ds. Programu LLP Erasmus, 
• Administracyjny Koordynator ds. Programu LLP Erasmus. 

 
1. Rekrutacja trwa w październiku (na semestr letni) oraz w marcu (na semestr zimowy) Wymagane 

dokumenty należy składać w Biurze ds. Karier i Współpracy z Gospodarką  
(ul. Boh. Westerplatte 64, gab. 325) 

 

§2 
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są: 
1. Znajomość języka obcego: 

1) W pierwszej kolejności promowana jest znajomość języka obcego, w którym                  
prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studia. 
Należy udokumentować wyżej ww. język poprzez:  
a) kopie certyfikatów, dyplomów / zaświadczeń od lektora: 

A1 – 1 pkt 

A2 – 3 pkt. 
B1 – 4,5 pkt. 
B2 – 5,5 pkt. 
C1 – 7 pkt.  

b) studenci kierunku filologia, którzy wyjeżdżają do uczelni, na której język wykładowy jest  zgodny 
z językiem specjalności kandydata (6 pkt). 
c) ocena z egzaminu lub ocena z ostatniego roku nauki jęz. obcego, na kierunku innym, niż w pkt. 
1b: 



   3,0 – 3 pkt. 
   4,0 – 4 pkt. 

5,0 – 5 pkt. 
   2) W drugiej kolejności brana pod uwagę jest znajomość jęz. angielskiego, o ile nie dotyczy    
             pkt. 1.1 (punktowana na takich samych zasadach jak powyżej) 
        

3) Średnia ocen za ostatni rok akademicki: 
3,00 – 3,24 – 3 pkt 
3,25 – 3,74 – 3,5 pkt 
3,75 – 4,24 – 4 pkt 
4,25 – 4,74 – 4,5 pkt 
4,75 – 5,0 – 5 pkt 

 
4)  Działalność w AP (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w sesjach naukowych, 
promocja Uczelni i in.)  (1-5 pkt.). 

 
6. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych  

z wybranymi kandydatami. 
 
7. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Programie jest zatwierdzenie kandydatury studenta przez 

uczelnię przyjmującą, która dokonuje akceptacji dokumentów przesłanych przez Biuro ds. Karier i 
Współpracy z Gospodarką. 

 
8. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, na wyjazd zostanie zakwalifikowana osoba z listy 

rezerwowej, która w kwalifikacji uzyskała największą liczbę punktów.  

9.  Z zakwalifikowanymi studentami zostaje zawarta pisemna umowa. 

10. Na czas pobytu na stypendium studenci otrzymują grant na pokrycie części dodatkowych kosztów 
związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. 

11.  Po ukończeniu danego okresu studiów za granicą, student zobowiązany jest:  
a) dostarczyć zaświadczenie potwierdzające odbycie studiów w okresie objętym umową pomiędzy    

uczelnią a studentem,  
b) dostarczyć dokument o uzyskanych wynikach (Transcript of Records),  
c) wypełnić ankietę studenta Erasmusa dostępną na stronie Agencji Narodowej Programu Erasmus 

www.erasmus.org.pl 
 
12. AP zobowiązuje się do uznania okresu studiów w uczelni partnerskiej pod warunkiem zrealizowania 

przez studenta programu uzgodnionego przed wyjazdem w dokumencie "Porozumienie o zajęciach" 
(Learning Agreement). 


