Zasady postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy na część studiów w ramach programu Erasmus+ dla
studentów UPJPII w Krakowie w r.a. 2014/2015
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści poniższych zasad. Zmiany
te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu
Erasmus+.

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ jest traktowany jako integralna część studiów w uczelni
macierzystej.
Studenci uprawnieni
O wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci UPJPII:
- zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu
studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich (status słuchacza studiów podyplomowych nie uprawnia do udziału w programie);
- będący w momencie wyjazdu (r.a. 2014/2015) studentami co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. Osoby
aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku
akademickim jeśli będą posiadać status studenta w momencie wyjazdu (kontynuacja studiów na tym samym
wydziale UPJPII);
- znający język wykładowy uczelni przyjmującej (na poziomie B2);
- ze średnią ocen przynajmniej 4.0 z etapu studiów (lic., sum lub studia doktoranckie) podczas którego prowadzona
jest rekrutacja (średnia ze wszystkich zakończonych semestrów);
- nie przebywający w trakcie trwania stypendium na urlopie (dziekańskim, zdrowotnym);
- ubiegający się o wyjazd na część studiów do uczelni partnerskiej, z którą ich macierzysty wydział/instytut ma
podpisaną umowę w ramach programu Erasmus+ (studenci mogą wyjechać na uczelnię, z którą jest podpisana
umowa w ramach innego wydziału/instytutu UPJPII, jednak pierwszeństwo wyjazdów na te uczelnie przysługuje
studentom tych jednostek);
- którzy złożyli wymagane dokumenty zgłoszeniowe w terminie ogłoszonym przez BWzZ.
Pierwszeństwo w wyjazdach mają studenci, którzy do tej pory nie korzystali z wyjazdów w ramach programów
mobilnościowych (wcześniejsze edycje programu Erasmus). Studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w
ramach programu Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w
bieżącej rekrutacji – z zastrzeżeniem, że na danym etapie studiów pobyt na stypendium w ramach programu
Erasmus+ nie przekroczy 12 miesięcy łącznie z czasem pobytu na poprzednich stypendiach. Program Erasmus+ daje
możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu
studiów – licencjackich, magisterskich lub doktoranckich – niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka
zawodowa) i liczby okresów mobilności. Studenci jednolitych studiów magisterskich (teologia) mają możliwość
wyjazdu na studia i/lub praktykę do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów;
Zasady rekrutacji i wyniki kwalifikacji
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku (wiosna, jesień) i przebiega w dwóch etapach:
1. W pierwszym etapie studenci składają wymagane dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami) w
terminie ogłoszonym przez koordynatora uczelnianego programu Erasmus+;

2. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na wyjazd przeprowadzona przez Uczelnianą Komisję ds.
Programu Erasmus+, w której skład wchodzą: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, koordynator
uczelniany programu Erasmus+, koordynatorzy wydziałowi oraz przedstawiciel studentów. Na tym etapie
stypendyści wybierani są na podstawie kryteriów: średnia ocen, znajomość języków obcych, ocena motywacji
studenta. Pierwszeństwo wyjazdów mają studenci wyższych lat studiów i studenci studiów wyższego stopnia.
Komisja rekrutacyjna przydziela miejsca na wyjazdy według powyższych kryteriów, przy uwzględnieniu liczby miejsc
dostępnych na danej uczelni partnerskiej. Komisja może zaproponować wyjazd na inną uczelnię partnerską.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie sporządzona lista rankingowa zakwalifikowanych studentów.
Studenci zostaną mailowo poinformowani o wynikach rekrutacji.
Przedłużanie pobytów na stypendium
Wszystkim studentom zakwalifikowanym na wyjazd przyznawane jest stypendium na jeden semestr. Osoby
wyjeżdżające na stypendium na semestr zimowy mają możliwość przedłużenia pobytu na semestr letni danego roku
akademickiego – po przedłożeniu w BWzZ zgody koordynatora wydziałowego i po uzyskaniu zgody uczelni
przyjmującej.

