Zasady rekrutacji studentów WSH na wyjazd w ramach programu
Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021
Studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ traktowane są jako część programu
studiów w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie .
Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta WSH i wszelkie związane z tym prawa, w tym
uprawnienia do otrzymywania pomocy materialnej przyznanej przez Uczelnię. Dzięki
systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System) rozliczane są nakłady pracy
stypendysty po powrocie do uczelni macierzystej. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd
ma zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów w uczelni partnerskiej.
Student w ramach stypendium może wyjechać także na praktykę.
1. Student ubiegający się o stypendium powinien wybrać uczelnię lub instytucję
zagraniczną spośród tych, z którymi WSH ma podpisaną umowę o współpracy oraz
taką, która oferuje kierunki studiów i przedmioty lub praktyki podobne do tych, jakie
student realizuje w WSH w Lesznie. Dokonując wyboru należy kierować się ofertą
uczelni partnerskiej, jak również programem studiów w WSH, w szczególności kwestią
efektów kształcenia.
2. Studentom WSH, którzy w momencie rekrutacji są studentami ostatniego roku studiów
I stopnia (licencjackich) przyznaje się prawo do wyjazdu na pierwszym roku studiów
II stopnia (magisterskich) tylko w semestrze letnim (drugi semestr studiów II stopnia),
o ile będą kontynuować studia w WSH w Lesznie.
3. „Mobilność” w programie Erasmus+ obejmuje następujące kategorie działań (wymiana
studentów):
a. wyjazdy studentów na część studiów (SMS - Student Mobility - Studies)
– od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;
b. wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm,
organizacji w krajach europejskich (SMP - Student Mobility - Placements) –
od 2 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;
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Kto może zostać stypendystą?

Stypendia dostępne są dla studentów kształcących się na poziomie studiów
licencjackich, magisterskich i doktoranckich: stacjonarnych i niestacjonarnych. Kandydat
ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ musi spełniać następujące podstawowe
kryteria formalne:
1. Student może mieć obywatelstwo dowolnego kraju. Warunkiem koniecznym aby wziąć
udział w mobilności programu Erasmus+ jest uzyskanie statusu studenta WSH w
Lesznie.
2. Student musi być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do
otrzymania tytułu licencjata lub magistra w WSH.
3. Musi być (w momencie wyjazdu) studentem, co najmniej drugiego roku studiów
pierwszego stopnia oraz w przypadku wyjazdu na praktykę studentem lub absolwentem
WSH (do 12 miesięcy po ukończeniu uczelni).
4. Student musi posiadać średnią ocen z całości studiów w WSH min. 3.5 i dobrą
znajomość języka obcego (minimalny poziom: B1). Pierwszy etapem rekrutacji jest
pisemne zgłoszenie chęci udziału w wyjeździe w ramach programu Erasmus+
koordynatorowi uczelnianemu WSH (prof. WSH dr hab Ewa Karmolińska-Jagodzik).
5. Poziom znajomość języka obcego weryfikowany będzie na podstawie dostarczonego
dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego np. certyfikatu językowego,
którego kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do podania,
zaświadczenia ze szkoły językowej, zaświadczenie od nauczyciela prywatnego lub
akademickiego.
6. Po zakończeniu rekrutacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczna lista osób
zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ zostanie ogłoszona na
tablicy ogłoszeń. Zakwalifikowani studenci zostaną powiadomieni także drogą
elektroniczną.
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7. Studentowi będącemu, w momencie rekrutacji, na ostatnim roku studiów i aplikującemu
o wyjazd na zasadzie „nie uzyskania przez niego absolutorium i uzyskania
zgody dziekana na przedłużenie studiów” nie przysługuje prawo do wyjazdu.
8. W czasie trwania stypendium nie jest możliwe korzystanie z dofinansowania
oferowanego przez inne programy Unii Europejskiej.
Stypendia
Studenci wyjeżdżający w ramach Programu nie ponoszą opłat za studia w uczelni
partnerskiej. Studenci otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus+.
Kwota stypendium przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów
utrzymania za granicą i jest różnicowana ze względu na kraj docelowy.
Ustala się następujące zasady wypłat i stypendiów dla studentów wyjeżdżających w roku
akademickim 2020/2021:
•

Studentom wypłaca się stypendium w wysokości stawek podanych na stronie
https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zasady-alokacji-ifinansowania-KA103-2020.pdf

•

W przypadku niewykorzystania pierwotnie planowanych do wypłaty środków lub
dodatkowego dofinansowania ze strony Agencji Programu Erasmus+, możliwe będzie
uzupełnienie wypłaconego stypendium. Uzupełnienie to nie może przekroczyć
maksymalnej stawki do danej grupy krajów.

•

Możliwe jest przedłużenie okresu mobilności, przed uprzednim zgłoszeniu przed
upływem pierwotnego zakontraktowanego pobytu. Uczelnia nie gwarantuje wypłaty
wsparcie na przedłużony okres mobilności.

•

Przed wyjazdem wypłaca się 95% należnego (obliczonego pierwotnie) stypendium.
Pozostałe 5% wraz z ewentualnym uzupełnieniem wypłacane jest po powrocie studenta.

Rekrutacja
Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu przeprowadzana jest raz do roku przez
komisję rekrutacyjną składającą się z dziekana Wydziału oraz uczelnianego koordynatora
programu Erasmus+. Po weryfikacji i ocenie złożonych aplikacji komisja tworzy listę główną
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oraz rezerwową studentów zakwalifikowanych do danej mobilności w ramach programu
Erasmus+.
Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 jest następujący:
Na semestr zimowy:
do 3 września 2020 r.*

Rejestracja podań

od 4 do 11 września 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

12 września 2020 r.

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd

Na semestr letni:
Rejestracja podań

do 1 grudnia 2020 r.*
od 1 do 15 grudnia 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne

18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd

* W przypadku, gdy zostaną wolne miejsca zostanie ogłoszony nabór dodatkowy.

Po rekrutacji
Osoby zakwalifikowane proszone są o:
1.

Wypełnienie Formularza danych osobowych, wypełnienie formularza i dostarczenie
go do koordynatora programu Erasmus+ w terminie do dnia 15 września 2020 r. (na
semestr zimowy) oraz do 23 grudnia 2020 r. (na semestr letni).

2.

Zgłoszenie się do koordynatora programu Erasmus+ w celu złożenia podań do uczelni
zagranicznych.

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej
W uzasadnionych merytorycznie przypadkach istnieje możliwość odwołania się
od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji
do danej uczelni składane są do Rektora WSH.

Koordynator Programu Erasmus+
prof. WSH dr hab Ewa Karmolińska-Jagodzik
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