ZASADY OGÓLNE REALIZACJI
WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS+

1. Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub
wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu
studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze
wyjazdy z programu LLP/Erasmus.
2. O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do
uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia niezależnie od posiadanego
obywatelstwa.
3. W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta, tj. nie może przebywać
w tym czasie na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.
4. W programie Erasmus+ student może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które
podpisały umowę o współpracy z UPJPII w zakresie wymiany studentów.
5. Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz
z umową, którą student zawiera z UPJPII.
6. Okres studiów zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni
macierzystej.
7. Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów
i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.
8. Student studiujący w uczelni partnerskiej nie ponosi opłat za naukę, lecz wyjazd za granicę nie zwalnia
studentów płatnych studiów z opłaty czesnego na UPJPII (dotyczy np. studentów studiów niestacjonarnych
i kierunków anglojęzycznych).
ZAKWALIFIKOWANI STUDENCI PROGRAMU ERASMUS+
Udział w zasadniczej kwalifikacji na studia w ramach programu Erasmus+ 2017/2018 mogą brać studenci
studiów 1, 2 i 3 stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych:
-I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
-I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
-nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia na - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,
-I, II, III roku studiów doktoranckich - wyjazd w semestrze zimowym i/lub letnim.
ZAPISY DO UDZIAŁU W KWALIFIKACJI DO PROGRAMU ERASMUS+
1. Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie wypełnią złożą wymagane dokumenty w
rekrutacji na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+( formularz zgłoszeniowy po wydrukowaniu i
uzyskaniu podpisu z sekretariatu danego Dziekanatu , dostarczą ww. formularz do Centrum Naukowego i
Współpracy Międzynarodowej UPJPII (, ul. Bernardyńska 3 II piętro, p. 207).
2. Studenci, którzy nie uczestniczą jeszcze w zajęciach seminarium dostarczają formularz bez podpisu
promotora.
3. Każda osoba może złożyć tylko jeden wniosek, nawet, gdy studiuje na dwóch Wydziałach lub dokonuje
wyboru dwóch języków wykładowych.

