Zasady ubiegania się i uczestnictwa w Programie Erasmus
„Uczenie się przez całe życie”
studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
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§ 1.
Uczestnictwo w Programie Erasmus umożliwia zrealizowanie części studiów w
zagranicznej uczelni partnerskiej, podnoszenie kompetencji językowych oraz zdobywanie
nowych doświadczeń społecznych i kulturowych.
Na studia można wyjechać na okres od 3 do 12 miesięcy w obrębie jednego, tego samego,
roku akademickiego. Uczelnia preferuje wyjazdy na jeden semestr. Za zgodą władz
uczelni możliwe jest przedłużenie wyjazdu, jednak bez możliwości otrzymywania
stypendium.
Uczestnictwo w Programie Erasmus nie może być powodem wydłużenia toku studiów.
Realizacja zajęć w czasie udziału w Programie Erasmus nie powinna się wiązać z
przekroczeniem liczby punktów ECTS, które student może realizować nieodpłatnie
(dotyczy studentów, którzy w 2012-2013 roku i późniejszych latach są /będą studentami I
roku).
Student uczestniczący w Programie Erasmus ma takie same prawa i obowiązki jak
studenci uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca nie pobiera czesnego, wpisowego, ani też żadnych opłat za
korzystanie z laboratoriów, bibliotek oraz (poza bardzo wyjątkowymi przypadkami) za
egzaminy zdawane podczas studiów w ramach Programu Erasmus.
Student zachowuje prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu,
do których nabył prawo przed wyjazdem.

§ 2.
1. O udział w Programie Erasmus mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
1) w chwili składania wniosku są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
APS:
a) od drugiego do ósmego semestru jednolitych studiów magisterskich,
b) od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia,
c) pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
d) od drugiego do szóstego semestru studiów trzeciego stopnia;
2) uzyskali średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 liczoną z co najmniej:
a) pierwszego semestru studiów w przypadku studentów pierwszego roku jednolitych
studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i
niestacjonarnych,
b) poprzedniego roku studiów w przypadku studentów starszych lat jednolitych
studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i
niestacjonarnych,
c) ostatniego roku ukończonych studiów pierwszego stopnia w przypadku studentów
studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

d) ostatniego roku ukończonych studiów drugiego stopnia lub poprzedniego roku
studiów studentów studiów trzeciego stopnia;
W uzasadnionych przypadkach średnia ocen może zostać obniżona – przypadki
takie będą rozpatrywane indywidualnie.
3) posiadają znajomość języka – właściwego dla deklarowanych studiów – na poziomie
co najmniej rozszerzonym, potwierdzonym przez międzynarodowy certyfikat
językowy lub wewnętrzny egzamin przeprowadzony przez Studium Języków Obcych
APS, a w przypadku języków europejskich innych niż angielski, niemiecki i francuski,
przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka w stopniu umożliwiającym
odbycie studiów zagranicą;
4) uzyskali od nauczyciela akademickiego APS rekomendację do udziału w Programie
Erasmus, zatwierdzoną przez kierownika zakładu, katedry lub instytutu oraz dziekana;
5) złożyli uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus w wyznaczonym terminie:
a) wypełniony formularz aplikacyjny,
b) list motywacyjny w języku polskim,
c) CV w języku polskim,
d) dodatkowe dokumenty, np. opinia opiekuna koła naukowego, do którego należy
kandydat, opinie z odbytych praktyk, zaświadczenia z organizacji uczelnianych i
pozauczelnianych;
6) odbyli, z wynikiem pozytywnym, rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją
Kwalifikacyjną ds. naboru studentów APS do Programu Erasmus.
2. Procedura kwalifikowania studentów do udziału w Programie Erasmus przebiega w
następujących etapach:
2) weryfikacja formalna dokumentów złożonych uczelnianemu koordynatorowi,
3) egzamin z wybranego języka,
4) rozmowa kwalifikacyjna.
3. Pozytywne przejście przez studentów procesu kwalifikacji do udziału w Programie
Erasmus nie jest równoznaczne z uzyskaniem stypendium. Jeśli przyznane przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji środki okażą się niewystarczające do wysłania wszystkich
zakwalifikowanych osób, przeprowadzony zostanie przez Komisję Kwalifikacyjną
dodatkowy nabór kandydatów.
§ 3.
1. Przed wyjazdem student zobowiązany jest:
1) przedstawić dziekanowi Learning Agreement, czyli Porozumienie o Programie Zajęć
w zagranicznej uczelni partnerskiej; pożądane jest przedstawienie sylabusów
wybranych przedmiotów;
2) przedstawić dziekanowi informację o przedmiotach, które powinien zrealizować w
semestrze, w którym planuje wyjazd, a które, za zgodą dziekana, zrealizował
wcześniej (poświadczone podpisem prowadzącego) – jeśli miało to miejsce;
3) zapoznać się z wydaną na podstawie wyżej wymienionych dokumentów decyzją
dziekana, określającą z jakich przedmiotów student jest zwolniony, a jakie
zobowiązany jest zrealizować dla uzyskania zaliczenia roku;

4) ustalić z osobami prowadzącymi zajęcia możliwość zaliczenia przedmiotów, z których
nie został zwolniony decyzją dziekana, a w przypadku uzyskania zgody prowadzącego
ustalić sposób i termin zaliczenia tych przedmiotów (w przypadku braku zgody
prowadzącego na zaliczenie w inny sposób i/lub innym terminie, przedmioty te
powinny zostać zrealizowane w kolejnym roku akademickim);
5) przedstawić dziekanowi listę przedmiotów, które będzie mógł zaliczyć w inny sposób
i/lub w innym terminie (poświadczoną podpisami prowadzących, którzy wyrazili na to
zgodę);
6) podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu
oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni
goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba
rozliczyć się z uczelnią macierzystą, zobowiązania, które należy wypełnić po
powrocie itp.);
7) ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie
ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.

Informacje na temat programu Erasmus znajdują się na stronie internetowej APS www.aps.edu.pl i na stronach
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/jak-wziac-udzial-w-programie

