Zasady kwalifikacji studentów na stypendia Erasmus w roku akademickim 2018/2019
Akcja KA103
Kraje Programu: UE, EOG, Turcja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

Gliwice, 22/02/2018

Realizacja mobilności akademickiej opisanej w niniejszym dokumencie uwarunkowana jest pozytywną oceną
wniosków uczelnianych „Mobilność akademicka Erasmus+ KA103 (Kraje Programu)” oraz „PO WER – Mobilność”,
złożonych w konkursie 2018 oraz od wysokości przyznanego Politechnice Śląskiej budżetu stypendialnego w ramach
każdego z nich. Wyniki konkursu 2018 spodziewane są na przełomie kwietnia i maja br.

WYJAZDY STUDENTÓW
I.

Kryteria kwalifikacji
Wzorem lat ubiegłych, na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019 stosuje się dwustopniowy system kwalifikacji
studentów, tj.:
a) kwalifikację wydziałową – przeprowadzaną przez Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne
b) weryfikację centralną aplikacji studentów zakwalifikowanych przez wydziały – przeprowadzaną przez
Biuro Wymiany Akademickiej
W przypadku dużej liczby zgłoszeń kwalifikacyjnych przy jednoczesnym zbyt niskim budżecie stypendialnym
przyznanym Politechnice Śląskiej kontraktem z roku 2018, zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowego,
centralnego etapu kwalifikacji z zastosowaniem nadwyżki średniej studenta ponad średnią wydziałową.
Ewentualna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona stosownym Aneksem do niniejszych „Zasad”, najdalej do
miesiąca od otrzymania przez Uczelnię decyzji dot. wysokości przyznanego budżetu.
Podstawowymi warunkami kwalifikacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) są:
a. czynny status studenta Politechniki Śląskiej (brak możliwości kwalifikacji studenta urlopowanego i z wpisem
warunkowym)
b. odpowiednio wysoka średnia ocen ustalona przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną
c. dobra znajomość języka obcego uznanego za język roboczy w ośrodku zagranicznym (zalecany poziom B2);
znajomość języka kraju docelowego powinna być dodatkowym atutem
d. ustalenie programu studiów (Learning Agreement - LA) / praktyki (Training Agreement - TA) zaplanowanego
do realizacji za granicą, zapewniającego oczekiwane efekty kształcenia, a po zrealizowaniu i powrocie, jego
pełną uznawalność na wydziale macierzystym - studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej
niż macierzysta, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia
uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej (zgodnie z art. 165.2.
Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym)
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e. program praktyki (TA) może nie mieć przypisanej liczby punktów ECTS, jednak zawsze musi być powiązany
z kierunkiem studiów studenta, a ocena z praktyki uwzględniona w wykazie osiągnięć studenta
f. wydziały mają możliwość ustalenia dodatkowych warunków kwalifikacji swoich studentów (np.
zaangażowanie w działalność studencką, naukową, umiędzynarodowienie wydziału, itp.)

Możliwa jest kwalifikacja studenta na wyjazd:
a) na studia (SMS): do uczelni partnerskich (wykaz dostępny na: www.polsl.pl/Jednostki/RD2BWA/Documents/2018/wykaz-umow.pdf); ewentualne nowe umowy bilateralne wynikające ze stale
rozwijającej się współpracy wydziałów, powinny zostać zgłoszone do Biura Wymiany Akademickiej w celu
sformalizowania najpóźniej w semestrze poprzedzającym planowaną mobilność.
b) na praktyki (SMP): do firm, przedsiębiorstw, instytutów badawczych, itp., z uwzględnieniem ograniczeń
statusu instytucji przyjmującej podanych w Przewodniku Programu Erasmus+
Nie jest możliwe:
 kwalifikowanie studentów na wyjazd w 1. i 2. semestrze studiów I stopnia
 kwalifikowanie studentów ostatniego semestru studiów I stopnia na wyjazdy w trakcie planowanych
dopiero studiów II stopnia, tj. kwalifikowanie studentów na wyjazd w 1. semestrze studiów II stopnia
 kwalifikowanie studentów ostatniego semestru studiów II stopnia na wyjazdy w trakcie planowanych
dopiero studiów doktoranckich III stopnia, tj. kwalifikowanie studentów-doktorantów na wyjazd
w 1. semestrze pierwszego roku studiów III stopnia
Rozpoczynając naukę / praktykę w instytucji zagranicznej student:
a) nie może być urlopowany
b) nie powinien posiadać wpisu warunkowego – tu wyjątek mogą stanowić sytuacje zw. z różnicą w rozkładzie
roku akademickiego w uczelni zagranicznej i PŚ, powodujące np. brak wyników sesji egzaminacyjnej przed
rozpoczęciem kolejnego semestru za granicą, które – w przypadku niezdania egzaminu - mogą skutkować
koniecznością przystąpienia do egzaminu poprawkowego na wydziale macierzystym lub wpisem warunkowym
na kolejny semestr (niezaliczenie przedmiotów za maks. 6 punktów ECTS).
W przypadku konieczności przerwania studiów na wydziale macierzystym (np. urlop dziekański), umowa
stypendialna programu ERASMUS+ KA103 zostanie rozwiązana, a student zostanie wezwany do zwrotu całości
wypłaconego stypendium Programu Erasmus.
II.

Proces kwalifikacji
ETAPY i ZASADY KWALIFIKACJI:
Kwalifikacja studentów odbywa się na poszczególnych wydziałach macierzystych i jest prowadzona przez
Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, na zasadach i w terminach przez nią ogłoszonych. W skład Komisji powinni
wchodzić co najmniej: Prodziekan ds. Studenckich lub ds. Nauki, Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+,
Kierownik Studiów Doktoranckich (w przypadku kwalifikowania na wyjazd doktorantów), itp.
Planowany do realizacji w uczelni zagranicznej Program Zajęć (Learning Agreement), powinien obejmować
30 pkt ECTS z przedmiotów kierunkowych / semestr. W przypadku braku możliwości realizacji takiej liczby
punktów, próg dolny punktów ECTS powinien wynosić 24-25 ECTS z przedmiotów kierunkowych / semestr, przy
czym wydział może ustalić go wyżej, pod warunkiem zawarcia tej informacji w opublikowanych zawczasu
Wydziałowych Zasadach Kwalifikacji. Program LA nie powinien obejmować jedynie pracy projektowej.
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W przypadku pobytów krótszych lub dłuższych (np. moduły w trybie trymestralnym), liczba przypisanych w LA
do realizacji punktów ECTS powinna być odpowiednio mniejsza lub większa.
Program Praktyk (Training Agreement) może nie zawierać wyceny w punktach ECTS
Wyniki kwalifikacji wydziałowej powinny zostać ogłoszone na wydziale najdalej na 2 dni robocze od
przeprowadzonej kwalifikacji. Wydruk Wydziałowego Protokołu Kwalifikacyjnego, przygotowany na papierze
firmowym Wydziału, opieczętowany i podpisany przez wszystkich wskazanych w nim Członków Wydziałowej
Komisji Kwalifikacyjnej, należy dostarczyć w oryginale do Biura Wymiany Akademickiej (RD2) w terminach
określonych poniżej.
Wzór protokołu do pobrania na: http://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/erasmusplus_dok.aspx
Zaleca się równoległe przekazanie Protokołu w wersji elektronicznej na adres Biura RD2 mobility@polsl.pl.
Do protokołu powinny być dołączone informacji nt.:
 warunków kwalifikacji zastosowanych przez Wydział
 wykaz aplikacji kandydatów odrzuconych, wraz z podaniem powodu
Dalsze działania dot. zgłoszenia studentów uczelniom zagranicznym prowadzone są przez Biuro Wymiany
Akademickiej. Studenci zakwalifikowani na wyjazd SMS i/lub SMP pozostają w stałym kontakcie z Biurem
Wymiany Akademickiej i Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ do chwili zakończenia pobytu oraz
merytorycznego i finansowego rozliczenia wyjazdu.
Odwołania od decyzji dot. kwalifikacji na wyjazd, zainteresowany student składa:
 pisemnie
 do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 po uprzednim zaopiniowaniu odwołania przez Koordynatora Wydziałowego i Uczelnianego
 w terminie maks. 10 dni roboczych od momentu ogłoszenia przez wydział listy zatwierdzonych
kandydatów
W wyjątkowych i umotywowanych sytuacjach, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, po zasięgnięciu opinii
Koordynatora Uczelnianego i/lub Koordynatora Wydziałowego, może zdecydować o przyznaniu studentowi
grantu programu Erasmus+ KA103 w trybie indywidualnym.

A. wyjazdy SMS (studia):
Planowane są dwa nabory kandydatów:
 nabór główny wiosną 2018 dla wyjazdów na jeden semestr lub cały rok akademicki 2018/2019.
Termin wpływu Wydziałowych Protokołów Kwalifikacyjnych do Biura Wymiany Akademickiej:
 12 marca 2018 dla wyjazdów do Cranfield University
 20 marca 2018 dla pozostałych wyjazdów
 nabór dodatkowy jesienią 2018 dla wyjazdów w sem. letnim 2018/2019. Termin wpływu Wydziałowych
Protokołów Kwalifikacyjnych do Biura Wymiany Akademickiej: 15 października 2018.
W zależności od zainteresowania studentów i liczby wciąż dostępnych grantów, możliwe będą nabory
uzupełniające na wyjazdy do uczelni wciąż przyjmujących aplikacje kandydatów na wymianę akademicką
w sem. letnim 18/19 – w takiej sytuacji szczegóły zostaną ogłoszone odrębną decyzją
B. wyjazdy SMP (praktyki)
Nabór kandydatów odbywa się w trybie ciągłym (wydziały mogą określić własny kalendarz kwalifikacji)
i prowadzony jest do wyczerpania środków - decyduje kolejność zgłoszeń otrzymanych przez Biuro Wymiany
Akademickiej.
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Wyjazdy na praktyki realizowane są do firm, przedsiębiorstw, instytutów, itp. – nie do uczelni partnerskich.
Wyjątki, zawsze rozpatrywane indywidualnie, mogą stanowić jedynie:
 wyjazdy w miesiącach letnich, tj. poza zajęciami roku akademickiego (np. w celu realizacji
badań/projektu w konkretnym laboratorium/zespole badawczym)
 wyjazdy krótsze niż 3 m-ce (jednak nie mniej niż 2 m-ce kalendarzowe)
 wyjazdy w sytuacji gdy uczelnia zagraniczna odmawia podpisania umowy bilateralnej programu
Erasmus+ KA103 obejmującej przyjęcia kandydata na studia (SMS).

III.

Zasady finansowania
Finansowaniu stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 podlega okres wyjazdu:
1. wyjazdy na studia (SMS):
a) wyjazdy na 1 semestr: maks. 5 m-cy
b) wyjazdy roczne: 10 m-cy
c) przedłużenia pobytu z semestru zimowego do pełnego roku: możliwość otrzymania finansowani na drugi
semestr nie jest gwarantowana; dostępność środków lub ich brak zostanie potwierdzona do końca
stycznia 2019
2. wyjazdy na praktyki (SMP):
a) maks. 4 m-ce w przypadku studentów
b) brak finansowania w przypadku wyjazdów absolwentów, kwalifikowanych na wyjazd przed
ukończeniem studiów i obroną dyplomu (wyjazd możliwy jedynie z grantem zerowym)
Wyjazd może opiewać na okres dłuższy niż finansowanie – w takim przypadku wyjazd raportowany jest jako w
całości objęty statusem Programu Erasmus+ ale z częściowym finansowaniem.
Stawki stypendialne uzależnione są od kraju docelowego wg przypisanej mu grupy.
UWAGA: w porównaniu do kontraktów lat poprzednich, zmianie ulega zaszeregowanie wybranych krajów do
danej grupy.
Wyjazdy na studia (SMS):
Grupa 1: miesięczna stawka stypendium: 500 €
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2: Miesięczna stawka stypendium: 450 €
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
Grupa 3: Miesięczna stawka stypendium: 350 €
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Wyjazdy na praktykę (SMP):
Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów SMP to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu SMS
powiększona o dodatek w wysokości 100 € z tytułu wyjazdu na praktykę zw. z wyższymi kosztami utrzymania
poza kampusem uczelnianym i systemem zniżek studenckich.
Grupa 1: miesięczna stawka stypendium: 600 €
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Grupa 2: miesięczna stawka stypendium: 550 €
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
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Grupa 3: miesięczna stawka stypendium: 450 €
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

IV.

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI I/LUB ZE STYPENDIUM SOCJALNYM - WSPARCIE MOBILNOŚCI PROGRAMU
ERASMUS+ ŚRODKAMI PO WER w roku 2018/2019
Studentów, których dotyczą przypadki podane w punktach 1 i 2 poniżej, obowiązują takie same zasady
kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ jak wszystkich pozostałych studentów zainteresowanych
uczestnictwem w Programie.
1. Studenci, zakwalifikowani na wyjazd na studia i/lub praktyki w ramach Programu Erasmus+, uprawnieni w
chwili wyjazdu do pobierania stypendium socjalnego, otrzymają wsparcie finansowe z budżetu Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER -MOB), w wysokości zryczałtowanego stypendium na koszty
utrzymania wypłacanego w PLN (tabela A poniżej). W celu zakwalifikowania do tej kategorii finansowania,
student musi złożyć w Biurze Wymiany Akademickiej najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem
kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego na dany okres. Ewentualne przypadki niepozwalające
Zainteresowanemu na dotrzymanie tego terminu będą rozpatrywane indywidualnie. Stypendium socjalne
wypłacane w PŚ nie ulega zawieszeniu podczas pobytu na wymianie akademickiej Programu Erasmus+.

2. Studenci niepełnosprawni zakwalifikowani na wyjazd na studia i/lub praktyki, chcący ubiegać się o dodatkowe
wsparcie finansowe, powinni - najpóźniej 6 tygodni przed planowanym wyjazdem - złożyć w Biurze Wymiany
Akademickiej kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z wnioskiem o dofinansowanie rzeczywistych
kosztów dodatkowych (zgodnie ze wzorem wniosku dostępnym na stronie internetowej Biura RD2).
Koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością wykazane na podstawie uprzednio pozytywnie
zweryfikowanych przez Narodową Agencję wniosków oraz zryczałtowane stypendium na koszty utrzymania
(tabela B poniżej), będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER
-MOB). Koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będą wypłacane w PLN, po przeliczeniu wg
kursu stałego 1 EUR= 4.3122, ustalonego dla kontraktów PO WER 2018 przez Narodową Agencję Programu.
UWAGA: nie ma możliwości otrzymania stypendium z budżetu programu Erasmus+ w EUR oraz refundacji w
PLN dodatkowych kosztów wynikających z niepełnosprawności.
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Zatwierdzone do realizacji:

……………………..

……………………..

dr hab. inż. Tomasz Trawiński
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Joanna Mrowiec-Denkowska
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ KA1

opracowanie:
Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS KA1 / Biuro Wymiany Akademickiej, w uzgodnieniu z Prorektorem ds.
Studenckich i Kształcenia oraz Kwesturą Politechniki Śląskiej, na podstawie zasad konkursu wniosków Erasmus+ KA108
2018 oraz Przewodnika Programu ERASMUS+
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