Regulamin
zasad kwalifikowania na studia za granicą
w ramach programu LLP-Erasmus
w Instytucie Kultury Europejskiej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

§ 1. O skierowanie na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:
1)
studenci każdego z licencjackich kierunków studiów prowadzonych
w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Gnieźnie (zwanym dalej – „Instytutem”), którzy z tytułu egzaminów
złożonych w okresie tych studiów do chwili złożenia podania o skierowanie na
studia za granicą uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00;
2)
studenci każdego z magisterskich kierunków studiów prowadzonych
w Instytucie, którzy z tytułu egzaminów złożonych w okresie tych studiów do
chwili złożenia podania o skierowanie na studia za granicą uzyskali średnią
ocen nie niższą niż 4,00;
3)
studenci pierwszego roku każdego z magisterskich kierunków studiów
drugiego stopnia prowadzonych w Instytucie, którzy ukończyli studia
pierwszego stopnia z ogólnym wynikiem studiów nie niższym niż „dobry”.
§ 2. Informacje o możliwościach odbywania studiów za granicą w ramach programu
Erasmus+, rozpowszechniane na stronie internetowej Instytutu, obejmują: kraje
i ośrodki, w których możliwe jest odbywanie studiów, język wykładowy, okres
odbywania studiów, liczbę miejsc.
§ 3. 1. O skierowanie na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ należy ubiegać się
w trybie postępowania kwalifikacyjnego.
2.
Podanie o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego składane jest
w formie elektronicznej na formularzu dostępnym oraz w terminie wskazanym
na stronie internetowej Instytutu.
3.
W podaniu o skierowanie na studia za granicą w ramach programu Erasmus+
można wskazać nie więcej niż dwa ośrodki z każdego obszaru językowego,
w których możliwe jest odbywanie studiów.
4.
Podania nie spełniające warunków określonych w § 1 oraz w § 3 ust. 2 i 3
pozostawia się bez rozpoznania.
§ 4. Rekrutacji studentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator
Instytutowy programu Erasmus+, Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej ds.
studenckich oraz pełnomocnik powoływani przez Koordynatora Instytutowego
programu Erasmus+.
§ 5. 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego, decydujący o kolejności, w jakiej
kandydatom oferowane jest odbycie studiów za granicą, jest ustalany w formie
protokołu, z uwzględnieniem następujących okoliczności:
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1)

2)
3)
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średnia ocen uzyskanych przez kandydata z tytułu egzaminów
złożonych w okresie studiów do chwili ubiegania się o skierowanie na
studia za granicą;
ocena egzaminu weryfikującego znajomość języka obcego;
znajomość innych języków obcych;
zainteresowania naukowe kandydata;
działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach,
publikacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane w toku studiów,
działalność w organizacjach studenckich, akademicka działalność
sportowa i inna aktywność.

2.

Wynik, o którym mowa w ust. 1, jest ustalany według następującego
algorytmu: W = 0,4 S + 0,5 K + 0,6 M, w którym wskazane symbole
posiadają następujące oznaczenia:
1)
W: wynik postępowania kwalifikacyjnego;
2)
S: średnia ocen uzyskanych przez kandydata z tytułu egzaminów
złożonych w okresie studiów do chwili ubiegania się o skierowanie na
studia za granicą;
3)
K: ocena egzaminu weryfikującego znajomość języka obcego;
4)
M: ocena zainteresowań naukowych i aktywności kandydata.

3.

Osoby, które pomyślnie złożyły egzamin weryfikujący znajomość języka
obcego, lecz nie uzyskały skierowania na studia za granicę, tworzą rankingową
listę rezerwową uwzględniającą okoliczności wskazane w § 5 ust. 1.
Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Instytutowej
Komisji Rekrutacyjnej do Kierownika Instytutu, w terminie tygodnia od daty
ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. Nie przewiduje się
przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
Dodatkowy nabór kandydatów.
W przypadkach uzasadnionych wakatami i niewystarczającą na dany rok liczbą
uczestników wymiany zagranicznej, ogłaszany jest dodatkowy nabór
kandydatów.

4.
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Do rekrutacji przystępują studenci Instytutu – jeśli wybrali jako kierunek
główny jeden z kierunków prowadzonych przez Instytut. Studenci z innych
wydziałów mogą starać się o miejsca tylko w przypadku, gdy zawarte umowy
to gwarantują.
Ewentualne niewykorzystane miejsca będą oddawane do puli
ogólnouniwersyteckiej Działu Współpracy z Zagranicą.
Harmonogram działań po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego:
Najpóźniej miesiąc po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego
koordynator Instytutowy ds. wymiany Erasmus+ zwołuje spotkanie
organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia do
zagranicznej uczelni partnerskiej.
Studenci zobowiązani są do wypełnienia formularzy niezbędnych do realizacji
studiów za granicą – Application Form oraz Learning Agreement
(Porozumienie o programie zajęć). Osobami koordynującymi ten proces są
Koordynatorzy Instytutowi i opiekunowie umów międzynarodowych.
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Po uzgodnieniu z przedstawicielem uczelni przyjmującej „Porozumienia
o programie zajęć” oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia
zagraniczne w ramach programu Erasmus+, sporządzana jest umowa między
studentem – beneficjentem a UAM. Zawiera ona warunki przyznania
stypendium za granicą (w tym: miejsce i okres odbycia studiów, wysokość
stypendium).
Podpisanie umowy z UAM jest podstawą wydania zaświadczenia w języku
angielskim, potwierdzającego status studenta programu Erasmus oraz
wysokość przyznanego stypendium. Zaświadczenie to jest często wymagane
przez uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązku meldunkowego za
granicą.
Student składa w Dziale Współpracy z Zagranicą informacje o koncie
osobistym, potrzebne do pobrania stypendium.
Student dopełnia wszelkich formalności umożliwiających korzystanie z opieki
medycznej w ramach ubezpieczenia w kraju przyjmującym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

