Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
w roku akademickim 2014/2015
1. Rekrutacja kandydatów na praktyki za granicą odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus+ ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
2. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać
do partnerskiej instytucji (wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Uczelni) lub instytucji
przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i której przedmiot działalności będzie zbieŜny z profilem
studiów studenta. Student moŜe wyjechać na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, albo innego typu instytucji, np. biblioteki, szpitala,
muzeum, szkoły wyŜszej posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa, jednostki administracji lokalnej lub
centralnej, mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE, 3
kraje EOG, Turcja, Macedonia). Praktyka nie moŜe być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.
3. O uprawnieniu osoby do wyjazdu na praktykę decyduje przynaleŜność do społeczności akademickiej PWSZ AS w Wałbrzychu, zatem osoba ta powinna być studentem naszej uczelni. Student posiadający obywatelstwo inne niŜ państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady dotyczące wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego stypendystę Erasmusa+.
4. Wymagane jest spełnienie następujących kryteriów formalnych:
• osoba ubiegająca się o wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ powinna być zarejestrowana
jako student Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu studiów pierwszego, drugiego stopnia (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych);
• w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;
• w trakcie stypendium student nie moŜe przebywać na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
5. WyjeŜdŜający student powinien mieć zaliczony poprzedni semestr. O statusie studenta ubiegającego
się o wyjazd na praktykę odbywającą się poza miesiącami wakacyjnymi, czyli podczas trwania semestru studiów, kaŜdorazowo decyduje Dyrektor danego instytutu, uwzględniając rok, na którym wyjeŜdŜa student, liczbę zajęć, jakie powinien w tym czasie odbyć, liczbę egzaminów, oraz fakt, czy jest to
praktyka wpisana w program studiów.
6. Wcześniejsze odbycie praktyki bądź studiów w ramach programu Erasmus nie wyklucza moŜliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne, jednakŜe:
• odbycie w tym samym czasie studiów i praktyki za granicą nie jest moŜliwe;
• łączny okres pobytu na stypendium w ramach programu Erasmus+ na studiach i praktykach nie
moŜe przekroczyć 12 miesięcy na danym poziomie studiów; do okresu pobytu na stypendium na
danym poziomie studiów wlicza się równieŜ pobyt absolwenta na praktykach oraz wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus.
7. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu - rekrutacji studentów na praktyki za
granicą jest Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:
• Prorektor,
• Uczelniany Koordynator Programu Erasmus,
• w postępowaniu kwalifikacyjnym moŜe takŜe uczestniczyć osoba sprawdzająca znajomość języka
oraz przedstawiciel samorządu studenckiego w charakterze obserwatora procedury.
8. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to:
• średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów nie niŜsza niŜ 3,5 (w przypadku średniej ocen
poniŜej 3,5 – decyzje o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje Prorektor);
• dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzona jest praktyka (najlepiej potwierdzona certyfikatem zewnętrznym);
• dodatkowa działalność studencka, w tym na rzecz PWSZ AS w Wałbrzychu.
9. Studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki zagraniczne składają formularz zgłoszeniowy
w biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus w terminie do 31 października 2014 r., przy
ubieganiu się o wyjazd w semestrze zimowym, letnim 2014/2015 lub w wakacje 2015.

10. Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o dostarczone dokumenty (formularz zgłoszeniowy, ewentualny certyfikat), podaje ostateczną punktację uzyskaną przez studenta, zgodnie z poniŜszą
tabelą:
KRYTERIA
PUNKTACJA
Średnia ocen ze studiów
max. 50
5,0
50
4-4,9
40-49
3,0-3,9
30-39
Średnia ocen z języka obcego
max. 30
5,0 lub certyfikat
30
4-4,9
20-29
3-3,9
10-19
Działalność studencka
max. 20
- samorząd studencki
5
- koła naukowe
5
- organizacje kulturalne
2
- organizacje sportowe
2
- wolontariat
2
- współorganizacja konferencji
2
- inne
2
11. W przypadku większej liczby studentów niŜ posiadanych miejsc, kryterium pierwszeństwa stanowi wyŜsza średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów.
12. Lista podstawowa i rezerwowa osób zakwalifikowanych oraz lista osób niezakwalifikowanych
zamieszczona zostanie na stronie internetowej PWSZ AS w Wałbrzychu w ciągu 5 dni roboczych.
13. Student ma prawo odwołania się od decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie
składa się do Rektora za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus w terminie
14 dni od daty powiadomienia o wynikach procedury kwalifikacyjnej.
14. Praktyka moŜe trwać od 2 do 12 miesięcy zgodnie z uzgodnionym i podpisanym przez wszystkie
strony programem uwzględnionym w „Porozumieniu o programie praktyki” (Training Agreement).
Planowany okres finansowania to 2 miesiące. W przypadku przedłuŜenia praktyki pierwotnie deklarowanej na 2 miesiące i braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów na praktyki, istnieje moŜliwość przedłuŜenia pobytu bez środków finansowych (grant „0”). Studentów kontynuujących praktyki z grantem „0” obowiązują takie same zasady realizacji praktyki za
granicą.
15. Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki musi być rozpoczęty nie wcześniej niŜ 1 listopada
2014 i zakończony nie później niŜ 30 września 2015 (wliczając okres przedłuŜenia).
16. Po zakończeniu praktyki student:
a) złoŜy w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia praktyki:
• zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej i o zrealizowaniu załoŜeń programowych
praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna w instytucji przyjmującej, zawierające faktyczne
daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu;
b) wypełni sprawozdanie stypendysty Erasmusa+ według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję w systemie on-line.
17. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zobowiązuje się do
zaliczenia studentowi praktyki na zasadach obowiązujących w uczelni oraz do wpisania faktu odbycia
praktyki przez studenta w Suplemencie do Dyplomu.
PowyŜsze zasady stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 17/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji
studentów oraz kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2014/2015.
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