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ZASADY REALIZACJI WYJAZDOW NA STUDIA I PRAKTYK^
Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Organem kwalifikujacym do programu jest komisja kwalifikuj^ca,
powolywana przez w celu przeprowadzenia
procedury konkursowej.

zwana

dal

W
post^powaniu
kwalifikacyjnym
moze
takze
uczestniczyc
przedstawiciel samorz^du studenckiego w charakterze obserwatora.

I.

OGOLNE KRYTERIA FORMALNE

1.

Wyjazdy na studia 1 praktyk^

•
•
•

•

•

Student:
powinien bye ofiejalnie zarejestrowany na kierunku studiow prowadz^cym
tytulu licencjata/ inzyniera, magistra lub doktora;
powinien bye (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego rok
pierwszego stopnia;
w przypadku studentow pierwszego roku studiow drugiego stopnia pref
wyjazdy w semestrze letnim; jednak w szczegolnych przypadkach wyjazdy w
zimowym b^d^ mozliwe, pod warunkiem, ze semestr w uczelni partnerskiej
si? nie wczesniej niz 1 pazdziemika, czyli po nabyciu statusu studenta U
powinien posiadac dobr^ sredni^ ocen z calego toku studiow (minimum
znajomosc j?zyka obcego kraju docelowego lub j?zyka wykladowego uczelni
przyjmujacej na poziomie przynajmniej B2; w przypadku sredniej ponizej
zostaje wpisany na list? rezerwow^ z mozliwosci^ wyjazdu jezeli:
- uczelnia dysponuje wolnymi miejscami stypendialnymi oraz
- student uzyska sredni^ ocen min. 3,5 przed semestrem, w ktorym ma
wyjazd lub
- student uzyska pozytywn^ opini? opiekuna naukowego uzasadniaj^c^
stypendium
w czasie trwania stypendium nie jest mozliwe korzystanie z dofinansowan
przez inne programy Unii Europejskiej;

UWAGA!

W programie Erasmus+ kazda osoba otrzymuje kapitat mobilnosci czyli mozliwosc
wyjazdu trwaj^cego nie dtuzej niz 12 miesi^cy na kazdym stopniu studiow, a 24
miesi^ce w przypadku jednolitych studiow magisterskich.

2. Wyjazdy absolwentow na praktyk^
W
programie
Erasmus+
uprawnionymi
do
wyjazdu
b^d^
jedynie
Niedawni absolwenci musz^ odbyc i ukohczyc praktyk? w ci^gu 12 miesi?cy
ukonczenia
studiow. Momentem ukohczenia
studiow jest data zlozenia
dyplomowego.
1

Aby osoba mogla wyjechac jako musi zglosic si? do programu Erasmus+
na ostatnim roku studiow. Okres mobilnosci jako wlicza si? do „kapitalu
wyjazdowego" przypisanego do danego cyklu studiow. Np. jezeli osoba st
studiach licencjackich w trakcie tych studiow przebywala 9 miesi?cy na wyje
LLP-Erasmus lub w ramach Erasmus+ moze teoretycznie wyjechac jako po
studiach licencjackich, ale tylko na 3 miesi^ce.
Wyjezdzajacy jako nie maj^ prawa otrzymania dofinansowania
POWER.

II.

WYJAZDY NA STUDIA

1.

Kryteria uczelniane
-

z umowy

srednia ocen z toku studiow (37,5%),
znajomosc wykladowego j?zyka obcego (37,5%).

znajomosc innego j?zyka obcego
udzial w projektach mi?dzynarodowych, w tym pomoc przy organizacji pob
zagranicznych studentow programu Erasmus+
(program Mentor/Buddy)
(6,25%),
dzialalnosc na rzecz uczelni (6,25%),
inne osi4gni?cia (6,25%).

2.

Formularz oceny

ponizej 2,99
od 3 do 3,49
od 3,5 do 3,99
4 od4,0
6 od4,5

brak znajomosci
podstawowa
sredniozaawansowana
6 zaawansowana
brak znajomosci
CO najmniej podstawowa znajomosc j^zyka obcego
brak uczestnictwa
uczestnictwo
brak dzialalnosci
dzialalnosc
2

brak osi^gni^c
osiqgni^cia

Srednia ocen

srednia arytmetyczna ocen z toku studiow potwierdzona
zaswiadczeniem z dziekanatu
0-6

Znajomosc
wykiadowego
j^zyka obcego

znajomosc j^zyka, w ktorym prowadzona jest wi^kszosc zaj^c
w uczelni przyjmujacej (w przypadku rownej liczby zaj^c w
danych j^zykach, decyduje znajomosc j^zyka wykladowego
b^d^cego jednoczesnie j^zykiem urz^dowym danego kraju),
potwierdzona poprzez stosowne certyfikaty lub test
0-6 j^zykowy

znajomosc j^zyka obcego, innego niz j^zyk wiod^cy
Znajomosc innego
wykladowy uczelni przyjmujacej potwierdzona przez stosowne
j^zyka obcego
certyfikaty
0-1
uczestnictwo w przedsi^wzi^ciach 0 charakterze naukowym,
Udzial w
edukacyjnym lub artystycznym w srodowisku
programach/
mi^dzynarodowym , w tym pomoc przy organizacji pobytu
projektach
zagranicznych studentow programu Erasmus+ (udzial w
mi^dzynarodowych
programie Mentor/Buddy)
0-1
inicjowanie lub uczestnictwo w dzialaniach prowadz^cych do
Dzialalnosc na rzecz
rozwoju lub promocji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
uczelni
potwierdzone stosownym zaswiadczeniem
0-1
poswiadczone osi^gni^cia w dziedzinie nauki, kultury, sportu
lub dzialalnosci spotecznej (z wyl^czeniem powyzszych
Inne osi^gni^cia
0-1
parametrow)
L4CZNA

3.

Wymagane dokumenty

Student
zainteresowany
otrzymaniem
Mi^dzynarodowej nast^puj^ce dokumenty:

stypendium

sklada

do

Biura

Wsp

•

formularz zgioszeniowy dost?pny na stronie podpisany przez
wlasciwego Koordynatora Instytutowego,
•
zaswiadczenie z dziekanatu o sredniej ocen z calego toku studiow,
•
zaswiadczenie o uprawnieniach do otrzymywania stypendiimi socjalnego w
ktorym trwa rekrutacja (jesli dotyczy),
dodatkowo/opcjonalnie:

w przypadku rekrutacji uzupetaiajacej (na wyjazdy w semestrze letnim) prawo do pobierania stypendium socjalnego weryfikowane b
bezposrednio przed podpisaniem umowy finansowej ze studentem, tzn. student musi posiadac uprawnienia do pobierania stypendium w s
zimowym poprzedzajqcym wyjazd
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•

dokument potwierdzaj^cy
znajomosc j?zyka obcego (np.: certyfikat,
ze szkoly j?zykowej, itp.); w przypadku jego braku, znajomosc b?dzie wer
podstawie testu j^zykowego,
•
informacje
dodatkowe
(np.:
opinia
opiekuna
roku,
zaswia
z odbytych praktyk zawodowych, wolontariatu lub udzialu w konferencj
dokumenty swiadcz^ce na korzysc studenta).

4.

Terminy

Rekrutacja na wyjazdy w kolejnym roku akademickim jest oglaszana po zlozeniu
Agencji wniosku na realizacj? programu w kolejnym roku akademickim. Zasady
podawane do publicznej wiadomosci. W przypadku malej liczby zgloszen, na p
akademickiego 2019/20 ogloszona zostanie rekrutacja uzupelniaj^ca lub rekru
wyczerpania miejsc z okreslonymi terminami ewaluacji wnioskow.

5.

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji sklada si? z dwoch etapow:
a) preselekcji kandydatow na podstawie zlozonych dokumentow, o ktorych mowa w
b) selekcji wlasciwej, ktora obejmuje przeprowadzenie testow j?zykowych
studentow kierunkow j?zykowych).
W przypadku zwolnienia miejsc dopuszcza si? ogloszenie rekrutacji uzupe
ci^glej do wyczerpania miejsc z okreslonymi terminami ewaluacji wnioskow.

6.

Termin 1 sposob ogtoszenia decyzji

W terminie do 21 dni od zamkni?cia post?powania Komisja sporz^dza
z post?powania kwalifikacyjnego wraz z list^ kandydatow zakwalifikowanych do
rczerwowi}.
Osoby zakwalifikowane do wyjazdu otrzymaj^ decyzj? o finansowaniu do
otrzymaniu wst?pnej informacji z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, kt
wysokosc dofinansowania oraz liczb? mobilnosci mozliwych do zrealizowania.

7.

Procedura kwalifikacji do wyjazdu na studia i praktyk^_z fundus
programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj)
•

•
•

Prawo do wyjazdu ze stypendium POWER przysluguje tylko 1 raz. Stude
uzyskal wczesniej takie dofinansowanie (w ramach umowy zawartej w roku
lub 2018) moze wyjechac jedynie ze stypendium Erasmus+ (bez dodatku s
chyba, ze otrzyma specjalna zgod? Narodowej Agencji Programu Erasmus+ n
wyjazd
z programu
POWER
(o
zgod? tak^
wnioskuje
Biuro
Wspoipr
Mi?dzynarodowej).
Dofinansowanie

z programu

POWER nie

dotyczy

wyjezdzaj^cych

na

prakty

Udokumentowanie
prawa
do
otrzymjrwania
stypendium
socjalnego,
z regulacjami uczelnianymi, a tym samym prawa do „dodatku socjalnego" w
Erasmus+ (informacja w formularzu wniosku dla studenta ubiegaj^cego si
w programie Erasmus+) nast?puje w chwili wnioskowania studenta o
w programie Erasmus+.
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•

W przypadku rekrutacji uzupeiniaj^cej b^dz ci^glej, weryfikacja prawa do
stypendium socjalnego, pod warunkiem posiadania przez uczelni? wolnych
programu POWER, nast^pi w momencie podpisywania umowy finansowej ze stude

•

Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego p
o ktorym mowa powyzej, nie naklada na uczelni? obowi^zku wyplaty
socjalnego. Uczelnia moze jednak przyznac „dodatek socjalny", o ile b?
zachowac zasady rownego traktowania wszystkich stypendystow.

•

W przypadku otrzymania wi?kszej liczby podah potencjalnych uczestnikow
POWER od mozliwosci sfmansowania wyjazdow, uczelnia zastrzega sobie pr
akceptowania niektorych wnioskow.

8.

Procedura odwotawcza

Studentowi przysluguje odwolanie od decyzji komisji w ci^gu 7 dni od dn
oficjalnej listy osob zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwolawczym j
ds. Rozwoju i Wspoipracy.

9.

Uczelnie partnerskie

Lista uczelni partnerskich
erasmus.ukw.edu.pl.

10.

wraz

z

wykazem

miejsc

dost?pna jest

na

stron

Zasady rekrutacji obowiqzuj^ce w uczelniach partnerskich

Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowuj^ dokumenty aplikacyjne
partnerskiej. Dokumenty powinny bye pobrane ze strony uczelni partnerskiej i
m.in.:

Student powinien rowniez zapoznac si? z zasadami przyznawania zakwater
uczelni przyjmujacej i (jesli to mozliwe) dol^czyc do dokumentow aplikacyjny
formularz dotycz^cy zakwaterowania.

Termin przyjmowania dokumentow jest uzalezniony od uczelni partnerskie
wczesniej nalezy zapoznac si? z warunkami przyj?cia w ramach programu Erasmus+
najcz?sciej publikowany na stronie intemetowej uczelni przyjmujacej).

11.

Przygotowanie do wyjazdu
Przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej:

•

student potwierdza status studenta i rozliczenie semestru poprzedz
dostarczaj^c odpowiednie zaswiadczenie z dziekanatu
•
trzy zainteresowane strony, tj. uczelnia wysylaj^ca, uczelnia prz
zainteresowany student podpisuj^ tzw.
uwzgl?dniaJ4cy mozliwosci studiowania przez studenta
poszczegolnych przedmiotow na uczelni przyjmujacej
•
wraz z student wspolnie z Koordynatorem
Instytutowym przygotowuje musi

zostac podpisana przez Dziekana wiasciwego Wydzialu, ktory wskazuje na
zaliczenia roznic programowych po powrocie studenta
student wypelnia test kompetencji j?zykowycli on-line.

12.

Podpisanie umowy finansowej i uzyskanie zgody na wyjazd

Student otrzymuje zgod? na wyjazd i podpisuje umow? fmansow^ po dostarcze
Biura Wspoipracy Mi?dzynarodowej:

13.

Przedtuzenie pobytu

Mozliwe jest przedluzenie pobytu o kolejny semestr, ale tylko z semestr
semestr letni.

Staraj^c si? o przedluzenie pobytu nalezy:
•
najpozniej na miesi^c przed rozpocz?ciem kolejnego semestru wyst
Uczelnianego
Koordynatora
Programu
Erasmus+
podanie
z
pro
o przedluzenie pobytu za granic^ (podac dokladne daty planowego po
uzasadnienie). Podanie powirmo bye w pierwszej kolejnosci zaopiniow
Koordynatora Instytutowego.
•
do podania nalezy dol^czyc zaswiadczenie z uczelni partnerskiej o akcep
semestr letni, propozycj? na kolejny semestr,
•
rozliczyc semestr zakonczony dostarczaj^c do Biura Wspoipracy Mi?dzy
poswiadczenie dotychczasowego okresu pobytu, oraz rozliczyc si?
z otrzymanych srodkow finansowych,
•
uzyskac zgod? Dziekana na indywidualn^ organizacj? studiow na okres
pianowany pobyt w uczelni zagranicznej.
Zgoda na przedluzenie nie jest jednoznaczna z uzyskaniem dofinansowan
Stypendium zostanie przyznane tylko w przypadku dysponowania wolnymi srodkami.
Podanie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ nalezy dostarczyc
Wspoipracy Mi?dzynarodowej najpozniej na miesi^c przed uplywem terminu z
w aktualnej umowie finansowej.
Po uzyskaniu zgody uczelni macierzystej student otrzyma zaswiadczenie
studenta Erasmusa+.

Uwaga!

Podania, ktore nie b?d4 zawieraly dokladnych dat planowanego pobytu nie b?d4
Dokladne daty s^ niezb?dne do ustalenia wysokosci ewentualnego dodatkowego do
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14.

Skrocenie pobytu

Skrocenie pobytu moze wiazac si? z koniecznosci^ zwrotu cz?sci lub calos
Stypendium mozna otrzymac tylko za taki okres, jaki rzeczywiscie sp?dzilo
zagranicznej, potwierdzony pisemnie przez uczelni? partnersk^.

III.

WYJAZDY NA PRAKTYK^

UWAGA! W roku akademickim 2019/20 preferowane b^d^ wyjazdy
majqce na celu podniesienie umiej^tnosci cyfrowych
1.

Kryteria uczelniane

srednia ocen z toku studiow (33,3%),
znajomosc j?zyka obcego b?d4cego j?zykiem praktyki (33,3%).

-

znajomosc innych j?zyk6w obcych
udzial w projektach mi?dzynarodowych, w tym udzial
Mentor/Buddy (5,56%),
dzialalnosc na rzecz uczelni (5,56%),
inne osi4gni?cia (naukowe, sportowe, itp.) (5,56%),
zgodnosc praktyki z kierunkiem studiow (11,16%).

ponizej 2,99
od 3 do 3,49
od 3,5do 3,99
4 od 4,0
od 4,5

brak znajomosci
podstawowa
3 sredniozaawansowana
zaawansowana
brak znajomosci
CO najmniej podstawowa znajomosc j^zyka obcego
brak uczestnictwa
uczestnictwo

w

programi

brak dzialalnosci
dzialalnosc
brak osi^gni?c
osiagniecia

niezgodnosc
cz^sciowa zgodnosc / brak deklaracji podniesienia umiejetnosci cyfrowyc
calkowita zgodnosc / podniesienie umiejetnosci cyfrowych

srednia arytmetyczna ocen z toku studiow potwierdzona
zaswiadczeniem z dziekanatu
0-6
znajomosc jezyka, w ktorym prowadzona jest wi^kszosc
zajec w uczelni przyjmujacej (w przypadku rownej liczby
Znajomosc
zajec w danych jezykach, decyduje znajomosc j^zyka
wykladowego j^zyka
wykladowego bed^cego jednoczesnie j^zykiem
obcego
urz^dowym danego kraju) potwierdzona poprzez
stosowne certyfikaty lub test jezykowy
0-6
Srednia ocen

znajomosc jezyka obcego, innego nizj^zyk wiod^cy
Znajomosc innego
wykladowy uczelni przyjmujacej potwierdzona poprzez
jezyka obcego
stosowne certyfikaty
0-1
potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem
uczestnictwo w przedsiewzieciach o charakterze
Udzial w
naukowym, edukacyjnym lub artystycznym w
programach/proj ektach
mi^dzynarodowych srodowisku miedzynarodowym (w tym udzial w
programie Mentor/Buddy)
0-1
inicjowanie lub uczestnictwo w dzialaniach
prowadz^cych do rozwoju lub promocji Uniwersytetu
Dzialalnosc na rzecz
Kazimierza Wielkiego poswiadczone odpowiednim
uczelni
dokumentem
0-1
poswiadczone odpowiednim dokumentem osiagniecia w
0-1
Inne osiagniecia dziedzinie nauki, kultury, sportu lub dzialalnosci
spolecznej (z wyl^czeniem powyzszych parametrow)
Zgodnosc z kierunkiem
stopien zgodnosci z kierunkiem studiow
studiow
0-2

2.

Wymagane dokumenty

Student zainteresowany
otrzymaniem
Mi?dzynarodowej nast^puj^ce dokumenty:
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stypendium

sklada

do

Biura

Wsp

•
•
•

formularz zgioszeniowy dost?pny na stronie podpisany przez
wlasciwego KoordjTiatora Instytutowego,
zaswiadczenie z Dziekanatu o sredniej ocen z calego toku studiow,
zaswiadczenie o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego w s
ktorym trwa rekrutacja^ (jesli dotyczy),
dodatkowo/opcjonalnie:

•

dokument potwierdzaj^cy znajomosc j?zyka obcego (np.: certyfikat, z
ze szkoly j?zykowej, itp.); w przypadku jego braku, znajomosc b?dzie wer
podstawie testu j?zykowego,
•
dokumenty poswiadczaj^ce dodatkowe osiagniecia,
•
dokument potwierdzaj^cy przyj^cie na praktyk? wraz z zal^czonym program
(nieobowi^zkowe na tym etapie, ale zalecane - zwi?ksza szanse w procesie

3.

Terminy

Zasady rekrutacji podawane s^ do publicznej wiadomosci. W przypadku malej li
na pocz^tku roku akademickiego 2019/20 ogloszona zostanie rekrutacja uzupelnia
do wyczerpania miejsc z okreslonymi terminami ewaluacji wnioskow.

4.

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji sklada si? z dwoch etapow:
a) preselekcji kandydatow na podstawie zlozonych dokumentow, o ktorych mowa w
b)
selekcji
wlasciwej,
ktory
obejmuje
przeprowadzenie
testow
j?
(nie dotyczy studentow kierunkow filologicznych).

5.

Termin i sposob ogtoszenia decyzji

W terminie do 21 dni od zamkni?cia post?powania w kazdym z wyzej wymie
terminow Komisja sporz^dza protokol z post?powania kwalifikacyjnego wraz z lis
zakwalifikowanych do wyjazdu i list^ rezerwow^.
Osoby zakwalifikowane do wyjazdu otrzymaj^ decyzj? o finansowaniu do
podpisaniu przez UKW umowy z Narodow^ Agencjq Programu Erasmus+, ktora okre
przyznanych srodkow oraz liczb? mobilnosci mozliwych do zrealizowania.

6.

Procedura odwotawcza

Studentowi przysluguje odwolanie od decyzji komisji w ci^gu 7 dni od dnia
oficjalnej listy osob zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwolawczym je
ds. Rozwoju i Wspoipracy.

7.

Miejsce praktyki

w przypadku rekrutacji uzupetaiajacej (na wyjazdy w semestrze letnim) prawo do pobierania stypendium socjalnego weryfikowane b^
bezposrednio przed podpisaniem umowy finansowej ze studentem, tzn. student musi posiadac uprawnienia do pobierania stypendium w s
zimowym poprzedzaj^cym wyjazd

Student jest zobowi^any samodzielnie wskazac instytucj?, w ktorej prak
odbywac. Moze tez
skorzystac z propozycj i
oferowanych
przez Biuro W
Mi?dzynarodowej.

8.

Przygotowanie do wyjazdu

Praktyka
odbywa
si? na podstawie
podpisanego
(wraz z Kart^ Jakosci Praktyk), ktory zostaje
uzgodniony pomi?dzy studentem, uczelni^ a instytucj^ przyjmuj^c^.
Na podstawie listu akceptacyjnego
wystosowanego przez instytucj? pr
oryginalu oraz kopii zgody Dziekana na indywidualn^
organizacj? studiow (nie dotyczy wyjazdow wakacyjnych) student otrzymuje umow?

9. Zgoda na wyjazd i podpisanie umowy finansowej
Student otrzymuje zgod? na wyjazd i podpisuje
Biura Wspoipracy Mi?dzynarodowej:

IV.

umow? fmansow^ po dostar

POZOSTALE INFORMACJE OGOLNE

1. Ubezpieczenie

Kazdy stypendysta Erasmusa+ (z wyj^tkiem wyjezdzaj^cych do Turcji) musi
si? w wydawan^ przez
wlasciwy dla miejsca zameldowania studenta. EKUZ jest dokumentem uprawniaj^
korzystania ze swiadczen zdrowotnych podczas pobytu w panstwach cztonkows
Europejskiej oraz w panstwach nalez^cych do EFTA.
W celu uzyskania Karty nalezy zlozyc w oddziale NFZ: wniosek o wydani
zaswiadczenie
o odbywaniu studiow w innym pahstwie
czlonkowskim, dok
potwierdzaj^ce ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Nalezy miec przy osobie wazn^
studenck^. Szczegolowe informacje oraz wniosek o wydanie EKUZ znajduj^ si? pod

W przypadku wyjazdu do nalezy wykupic polls? w firmie ubezpieczeniowej. Na
koniecznie zapoznac si? z obowi^zuj^cymi w Turcji stawkami minimalnymi ub
Wszelkie istotne informacje dotycz^ce ubezpieczenia w Turcji dost?pne s
http.msz.gov.pl/pl/aktualnosci_dotvczace_ubezpieczen_dla_programu
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Ubezpieczenie
zdrowotne
nie jest
tozsame
z
ubezpieczeniem
od
n
nieszcz?sliwych wypadkow. Dlatego stypendysta powinien wykupic dodatkowe ube
od nast?pstw nieszcz?sliwych wypadkow W przypadku wyjazdow na praktyk? dodatk
ubezpieczenie NW i OC jest obowi^zkowe.
Warto rowniez skorzystac z ubezpieczenia gwarantowanego przez kart? EURO 2
Wi?cej informacji na stronie http://euro26.pl/ i http://www.isic.pl/

2. Umowa i wysokosc stypendium

Umowa zostaje sporz^dzona w dwoch egzemplarzach: jeden dla uczelni,
studenta. Na podstawie umowy wyplacane jest stypendium. Wyplata grantu nast?
okreslony w umowie. Umowa okresla rowniez zasady rozliczenia pobytu na stypen

3. Zmiana typu wyjazdu

W uzasadnionych przypadkach student moze wnioskowac o zmian? typu wyjazd
- praktyka). Decyzj? o akceptacji zmiany formy realizacji wyjazdu podej
kwalifikuj^ca. Zgoda komisji moze zostac udzielona wyl^cznie wowczas, g
dysponuje wolnymi srodkami, a wyrazona zgoda nie narusza zasad rownego
kandydatow i stypendystow.

4. Rozliczenie pobytu

Po powrocie ze stypendium student zobowi^zany jest w nieprzekraczalnym te
tygodni od daty zakonczenia pobytu, okreslonej w umowie finansowej, dostar
Wspoipracy Mi?dzynarodowej komplet dokumentow:

•
•
•

zaswiadczenie potwierdzajqce dokladny okres pobytu na studiach,
wypelnic ankiet? stypendysty programu Erasmus+ on-line,
wypelnic ponownie test z j?zyka obcego w trybie on-line (na
powrotem).

•
•
•
•

zaswiadczenie zaliczenia praktyki wraz z ocen^,
zaswiadczenie potwierdzaj^ce dokladny okres pobytu na praktyce,
wypelnic ankiet? stypendysty programu Erasmus+ on-line,
wypelnic ponownie test z j?zyka obcego w trybie on-line (na
powrotem).

dwa

ty

dwa

ty

Dla okresow dluzszych niz minimalnie wymagane, jesli potwierdzony okres p
krotszy niz ten wskazany w Umowie ze studentem o nie wi?cej niz 5 dni, studen
obowi^zku zwrotu stypendium naliczonego na ten czas.

