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O yyjqzdza granicew ramachprogramu
Erasmus+
mogqubiegacsie studenci,
ktorzy:
1 PosiadaiE
obywatelstwo
polskie,
prawostalegopobytulubstitus uihodzcyna terytbrium
polski.
2. zarejestrowani
sq na studiach1 lub2 stopnia,
jednolitych
magisterskich
lu-bdoktolanckich.
3. w chwiliubiegania
sie o wyjazdza granicesq studentami
co najmniej
I rokustudi6w,a w momencre
wyjazdumajqzaliczonyrok studiowpoprzedz44cy
wyjazdna praktyki.
4. Posiadaiq
znajomosiiezykaobcego,w kt6rymbgdqprowadzone
praktykizagraniczne,
w stopniu
um02liwiajEcym
powierzonych
wykonywanie
zadan.
5. Mogqwykaza6
sieSredniA
ocenze wszystkich
tatstudiownienizszAniz4.0.
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Rekrutacjistudent6wdokonuje\ 4/dzialowaKomisjaRekrutacyjna
w skladzieokreslonympzez
\ rydzialowego
Koordynatora
programu
Erasmus+.

s3

O przyznaniu
wyjazduna praktykizagraniczne
w ramachprogramu
Erasmus+
decyduje:
'1.Dobralub'bardzo
jezykaobcego,wymaganego
dobraznajomosc
przezinstytucje,
w kt6rejma
odbywaesi(: praktyka(potwierdzenie
odpowiednimzaSwiadczeniem
Iub certyfikatembedzie
dodatkowo
branepoduwagg).
2. Odpowiednia
Srednia
ocenze wszystkich
lat studi6wpoprzedzajqcych
wyjazd,wedlugponizszycn
zasad:
. Wyjezdz4Ecym
w ramachprogramuErasmusrna studiach1 stopniauwzglQdnia
sie Srednia
ocen
ze wszystkich
latstudi6wpoprzedzajqcych
wyjazd;
. Wyjezdzajzpym
w ramachprogramuErasmus+na I i ll roku studi6w2 stopniauwzglednia
sie
SredniEocen z poszczeg6lnych
lat studi6wI stopnialub ocen? z dyplomulicencjackiego
(dta
studentow,
llorzy ukoflczyliinn4 uczelnigniZ UAM),kt6ra stanowipodstawedo ubieganiasie
o wyjazdna s;tudia
zagraniczne.
. Absolwentom
studi6wlicencjackich
wyjezdzajEcym
w ramachprogramuErasmus+
uwzglgdnia
sig
z dyplomulicencjackiego;
Srednia
. Absolwentom
studi6w2 stopniawyjezdzajqcym
w ramachprogramuErasmus+uwzglQdnia
sig
Sredniq
z dyplomu
studi6w2 stopnia.
3. Wynikrozrnowy
kwalif
ikacyjne,.
4. Polqczenieprofiluinstytucjiwybranejjako miejscepraktykiz zainteresowaniami
naukowymi
kandydata
na wyjazd(np. specjalnose
lub specjalizacja,
seminarium
magisterskie
itematykapracy
dyplomowej).
publikacje,
w kolachnaukowych,
nagrodyi wyroznienia
5. Dzialalnoso
uczestnictwo
w konferencjach,
praktykA
powiqzane
w
toku
z
zagraniczn4
otrzymane
studi6w
merytorycznie
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wydzialowy
kandydat6w
ubiegajqcych
siQo udzial
Koordynator
oglaszaterminskladania
dokument6w
w programie
Erasmus+.
Dokumenty
stanowi+
- formularz
i na stronie\A/ydzialu.
1.\ 4ipelniony
formularz
kwalifikacyjny
znajduje
siew dziekanacie
podkre5leniem
(z
zwiqzk6wprzyszlejpraktykjz kierunkiemstudi6wlub
2. List mot)^/r'acyjny
zawodowq).
bqd2ptzyszlqptac4
ewentualnie
z pracqlicencjackq
lubmagisterskq
specjalno5cie6
ocen
uzyskanej
w okresie
przez
Sredniej
na
formularzu
kwalifikacyjnym
3. Poswiadc2:enie dziekanal
na studiach.
wyjazdoraz ocenyz jqzyka obcegokontynuowanego
studi6wpopr:redzajAcym
przezinstytucje
chQ6przyjQcia
studentana praktyki
4. Dokumenl- list intencyjnypotwierdzajAcy
wynagrodzeniu
lub
pracyoraz informacjami
o dodatkowym
(z podkresleriem
rodzajuwykonywanej
- np.kosztyzakwaterowania
innejpomocymaterialnej,
kt6rEmo2eotrzymae
studentpodczaspraktyki
lubdojazdu).

5' wszelkieposiadaneprzezstudentazaswiadczenia
i certyflkatypotwierdzai4ce
znajomosejgzyr<ow
obcych akty'wnosc
naukowEi kurturarnE
studenta(np. uczestnrctwo
w konferencjach
naukowycn,
wolontariacie
itp.)bqdzinnedowody.aktywnoSci
powjazane
studenia
z praktyk4
6. Po5wiadczenie
innychkompetencji
zwiqzanych
z wyjazdemna otreSionyiodlaj praktyki.
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Dzialania
wdziatowejKomisjiRekrutacyjnej
po zakonczeniu
postgpowania
kwarifikacyjnego:
1..Poprzeprowadzonym
postepowaniu
\ /ydiiab;; KomislaRexrutaiyjnJ
kwaiiiikacylnym
ipor.qoru
lrstekandydatdw
do wyjazduna studiaza granic4
2.o wynikaohpostepowania
(omisja rnformujekandydat6w
kwarifikacyjnego
bezposrednio
rub za
pomocEpoc:ztyuniwersyteckiej.
3- \ /ydzialov/a
KomisjaRekrutacyjna,spozadza
rez.erwowq
ristgkandydat6w.
w przypadkurezygnacJl
studentaz liritykandydat6w,
osobyz tej ristysq kwarifikowane
ni wy1a2o
w prerwszeji<orejnosci'
4. w pzypadkach
szczeg6rnych
i uzasadnionych,
za zgodqprzei6dniczqcego,
wyazi"ltwaio*qa
Rekrutacyjn:r
mozezakwalifikowa6
do wyjazdustudenla,t<torynie spetnialryterilm *yri"nion"go
w $ 1p . 5
5. studentov/i
przysluguje
prawodo odworania
sig od decyzji\ /ydzialowej
KomisjiRekrutacyjnej
do
Dziekana
wydzialuHistorycznego,
w terminietygodniaod baty ogloszenia
wyni'kowpostg[owania
kwalifikacyjn
-.9o.Nieprzewiduje
sig przeprowadzania
poprawkowych.
egzamin6w
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w przypadkach
uzasadnionych
wakatamii niewystarczaiEcq
na danyrok riczbquczestnikow
praktyk
zagtanicznych
jestdodatkowy
oglaszany
nab6rkandydat6w.
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1-DorekrutacjiprzystepujE
studenci
lubabsolwenci
Wydzialu
Historycznego,
studenci
lubabsolwencr
filologiczno-historycznych
studi6wSrodkowoeuropejskich
oraz studenciiub absolwenciMISH (ci
ostatni- jesli wybralijako kierunekgl6wnyjeden z kierunk6wprowadzonych
przez wydzial
Historyczny).
2.. Ewentualne
niewykorzystane
miejscabgdq oddawanedo puli ogdlnoun
iwersyteckiej
i Dzialu
Wspolpracy
z:Zagranic+
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Harmonograrn
dzialafrpo zakohczeniu
postepowanta
kwalifikacyjnego:
'1.Pootrzymiiniu
potwierdzenia
przyjqcia
na praktyki
w ramachprogramu
Erasmus+
orazuzgodnieniu
z przedstawioielem
instytucjiprzyjmujEcej
jest
agrementfor Traineeships,,,
sporz4dzana
,,Learning
umowamieczystudentem/absolwentem-beneficjentem
a uAM. zawieraona warunkiprzyznania
(w tym:okresodbyciapraktyk,
stypendium
za granicA
wysokoSC
stypendium).
2. Podpisanieumowy z UAM jest podstawavrydaniazaSwiadczenia
w jgzyku angielskim,
potwierdzajacego
statuspraktykanta
programu
przyznanego
Erasmus
orazwysokos6
stypendium,
3. Beneficjent
skladaw biurzeErasmuslub w DzialeProgram6w
Miedzynarodowych
i Wspolpracy
z Zagranicq
informacje
o koncieosobistym
potrzebne
do pobrania
stypendium.
4. Beneficjertdopelniawszelkichformalnosci
umozliwiajEcych
korzystanie
z opiekimedycznej
w
ramachubezilieczenia
w krajuprzyjmujqcym.
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Zaliczenie
senestrupoprzedzajEcego
wyjazd:
programu,kt6ryzadeklarowal
1. Uczestnik
chgCodbyciapraktykw semestrzezimowym,powinien
zamknEC
sesiQletniqprzedwyjazdem.
programu
2. Z listyuczestnik6w
Erasmus+
bedzieskreslony
student,kt6ryniezaliczylwczesniejszego
przedmiotu,
rokustudi6wi zostalprzezDziekana
skierowany
na poMarzanie
semestrulub rokui do
datywyjazdu
nie uzupelnil
zaleglosci.

