ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS +
•

Osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego
potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy
indywidualnej z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną .

•

Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła
międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+. Uczelnia zagraniczna musi posiadać tzw. Kartę ECHE
(Erasmus Charter for Higher Education), ważną na rok akademicki 2018/2019.

•

Student zostaje zakwalifikowany jedynie po ustaleniach między uczelniami, dotyczącymi w
szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2
semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka
wykładowego.

•

W celu przeprowadzenia kwalifikacji dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję
kwalifikacyjną. Składającą się z2 przedstawicieli danego Wydziału oraz Koordynator Erasmus+

•

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (co najmniej 3,79), brak
warunkowych zaliczeń, znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z
umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów
pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. Osoby
niespełniające wymogów formalnych mogą zostać zakwalifikowane za zgodą komisji, jako stypendyści
z zerowym dofinansowaniem.

•

Komisja decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe
kandydatów. Podejmując decyzję, Komisja kieruje się także wskazaniami zagranicznej uczelni
partnerskiej co do wymaganego przez nią dokumentu potwierdzającego właściwy poziom znajomości
właściwego języka. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od
obywatelstwa.

•

stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

•

W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych
magisterskich.

•

W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych.

•

W jednym roku akademickim dopuszcza się przyznanie stypendium Erasmus na jeden wyjazd na studia i
jeden wyjazd na praktykę, przy czym okresy wyjazdów nie mogą się pokrywać.

•

W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3 miesiące (90 dni),
maksymalny – 10 miesięcy (300 dni), Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od
funduszy przyznanych Uczelni przez FRSE. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji preferowane
będą wyjazdy trwające jeden semestr w celu wyeliminowania przypadków, w których okres mobilności
jest dłuższy niż okres finansowania.

•

Studentowi może zostać przyznana „mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym
stopniu studiów (I, II) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę.

•

W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium finansowanego
z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP)
student niezwłocznie powiadomi Dział Współpracy z Zagranicą. O zachowaniu prawa do tego typu
stypendium decyduje instytucja je przyznająca.

•

Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za jego zgodą za granicę na
część studiów bez stypendium Erasmus.

•

Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe jest koordynator Erasmus+

lub inny wskazany przez Rektora pracownik.

•

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do dziekana/
kierownika jednostki, w której student realizuje studia Od decyzji dziekana lub przewodniczącego
Komisji przysługuje odwołanie do Rektora EUST.

•

Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków
wchodzących w skład studiów. Zaleca się, aby Komisje zarezerwowały co najmniej jedno miejsce dla
studentów studiów międzyobszarowych. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji co
studenci danej jednostki.

•

Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 10 marca każdego roku r. i zostanie przeprowadzona
poprzez złożenie podania do Biura Współpracy z Zagranicą.

•

Zgodnie z wymogami programu Komisje zobowiązane są do przechowywania przez okres 8 lat od daty
kwalifikacji dokumentów wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, w formie papierowej
lub w formie skanu.

•

Kandydatom zgłoszonym do 10 marca każdego roku. będzie przyznane stypendium Erasmus zgodnie z
decyzją Komisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyzna odpowiednie środki.

•

W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, Rektor EUST określi dodatkowe
kryteria dot. okresu wypłaty stypendium.

•

Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w
zagranicznej uczelni.

•

Studentom zakwalifikowanym po 10 marca każdego roku. może być przyznane stypendium Erasmus
według kolejności zgłoszeń.
Jeżeli student, któremu przyznano stypendium Erasmus, rezygnuje z wyjazdu, koordynator Erasmus+
zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium Erasmus
według zasad ogólnych. Komisja sporządzi szczegółową listę rankingową rezerwowych kandydatów do
stypendium Erasmus.

•

