Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach Programu Erasmus+
w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
w roku akademickim 2014/2015
1. Rekrutacja kandydatów na studia za granicą odbywa się zgodnie z wymogami programu Erasmus+ ustalonymi przez Narodową Agencją Programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
2. Rekrutacja kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy inter-instytucjonalne zawarte pomiędzy
Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej zwaną: PWSZ AS
w Wałbrzychu) a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu Erasmus+. Aktualny wykaz uczelni partnerskich dotyczący wyjazdów studentów na studia zamieszczony jest na stronie internetowej uczelni.
3. O uprawnieniu osoby do wyjazdu na studia decyduje fakt przynaleŜności do społeczności akademickiej
PWSZ AS w Wałbrzychu (zatem powinna być studentem naszej uczelni). Student posiadający obywatelstwo
inne niŜ państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na
terytorium kraju przyjmującego stypendystę Erasmusa+.
4. Student ubiegający się o studia Erasmusa+ powinien spełniać następujące kryteria formalne:
• być zarejestrowany jako student PWSZ AS w Wałbrzychu studiów pierwszego lub drugiego stopnia
(zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych),
• w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia,
• nie moŜe przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim lub być urlopowanym.
5. Łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki) nie moŜe przekroczyć:
• 12 miesięcy na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz doktoranckich,
• 24 miesiące na studiach jednolitych magisterskich.
Limit moŜliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów miesięcy obejmuje równieŜ poprzednie
wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus.
6. W przypadku kwalifikacji studentów trzeciego roku studiów licencjackich lub czwartego roku studiów
inŜynierskich, warunkiem wyjazdu na studia jest udokumentowanie ich przyjęcia na studia drugiego stopnia
przez PWSZ AS w Wałbrzychu. W momencie wyjazdu do uczelni partnerskiej student musi posiadać status
studenta PWSZ AS w Wałbrzychu. W wyŜej wymienionym przypadku zaleca się kwalifikację studentów
tylko na wyjazdy realizowane w semestrze letnim pierwszego roku studiów drugiego stopnia.
7. Minimalny okres stypendium to 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy. MoŜliwe jest równieŜ realizowanie
wyjazdów łączonych (studia + praktyki), w wymiarze maksymalnie 10 miesięcy studiów (rok akademicki)
i maksymalnie 2 miesiące praktyki, jeŜeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona
w „Porozumieniu o programie zajęć” (Learning Agreement).
8. Studenci o orzeczonym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki ze specjalnego
funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie z tego funduszu składa się za
pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus bezpośrednio po otrzymaniu z uczelni partnerskiej zaproszenia/listu akceptacyjnego (Invitation Letter/Letter of Acceptance).
9. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu - rekrutacji studentów na studia 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.
10. 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);
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•
•

dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są wykłady w uczelni partnerskiej (najlepiej
potwierdzona certyfikatem zewnętrznym);
dodatkowa działalność studencka, w tym na rzecz PWSZ AS w Wałbrzychu.

11. Studenci zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne składają formularz zgłoszeniowy w biurze
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus w terminie do 30 maja 2014 r., przy ubieganiu się o wyjazd
w semestrze zimowym lub letnim 2014/2015.
12. 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
5,0
4-4,9
3,0-3,9

max. 50
50
40-49
30-39

Średnia ocen z języka obcego
5,0 lub certyfikat
4-4,9
3-3,9

max. 30
30
20-29
10-19

Działalność studencka
- samorząd studencki
- koła naukowe
- organizacje kulturalne
- organizacje sportowe
- wolontariat
- współorganizacja konferencji
- inne

max. 20
5
5
2
2
2
2
2

13. W przypadku większej liczby studentów niŜ posiadanych miejsc, kryterium pierwszeństwa stanowi wyŜsza średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów.
14. Lista podstawowa i rezerwowa osób zakwalifikowanych oraz lista osób niezakwalifikowanych zamieszczona zostanie na stronie internetowej PWSZ AS w Wałbrzychu w ciągu 5 dni roboczych.
15. 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.
16. W przypadku wolnych miejsc moŜe być przeprowadzona dodatkowa rekrutacja dotycząca wyjazdów na
studia w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Dodatkowa rekrutacja powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do końca października 2014 r.
17. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.
18. Studenci, którzy chcą przedłuŜyć pobyt w uczelni partnerskiej, powinni w terminie do 31 grudnia 2014 r.
złoŜyć w biurze Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus dokumenty potwierdzające, iŜ zarówno
uczelnia partnerska, jak i Koordynator ECTS oraz Dyrektor Instytutu wyraŜają zgodę na przedłuŜenie pobytu.
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19. PrzedłuŜenia pobytu zostaną sfinansowane pod warunkiem, Ŝe Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu będzie posiadała wolne środki w puli przyznanej na wyjazdy na studia.
20. Student zobowiązany jest zapoznać się z załoŜeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę
www.pwsz.com.pl/erasmus-plus, gdzie zamieszczane i aktualizowane są informacje o programie.

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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