ZASADY REKRUTACJI STUDENTOW NA VUYJMDY NA STUDlA
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ w roku akademickim 2018_19

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

1.

Rekrutację przeprowadza Komisja Wydziałowa Rekrutacyjna powołana pfizez Dziekana
WNGiG:

.
.
.

2.

Administrator Programu Erasmus+ - mgr Joanna Siwiec

Zadania Komisji:

.

.
.
.
.
3.

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych - prof. UAM dr hab. Andrzej Macias
wydziałowy koordynator programu Erasmus+ - dr lwona Markuszewska

zapoznanie się ze zgłoszeniami studentow dokonanymi wyłącznie poprzez system
USOSweb w ramach oferty na rok akademicki 2018-19,
dokonanie wyboru studentów według przyjętych kryteriów (kryteria rekrutacji

-

pkt.a),

sporządzenie listy studentow, ktorym przyznano stypendia Programu Erasmus+
przygotowanie listy rezerwowej,

weryfikacja zgłoszen studentow

i powtorne

przeprowadzenie rekrutacji,

Procedura rekrutacji

a. termin składania aplikacji przez studentów WNG|G poprzez system USOSweb: od
go'.pt.zotg do 25.02.2018 (do godziny 23.59).
b, pqs iedzen ie Wydziałowej Kom

isj

i Rekrutacyj

n

ej: 27 .02.20'18

c. Ogłoszenie wyników: do 05.03.2018 w profilu studenta w systemie USOSweb olaz na
tablicy ogłoszeń ds. wspołpracy międzynarodowej.

d.

rezygnacja

z

udziału w Programie Erasmus+

lub zamiana miejsc pżez osoby

zakwalifikowane musi być złożonaw formie pisemnej u Pani Joanny Siwiec (Biuro Erasmus)
do dnia 12.03.2018.

Studenci chcący zmienic plzyznane im docelowe miejsca wyjazdu muszą wcześniej uzyskać
zgodę Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ Pani dr lwony Markuszewskiej,

e. Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutbcyjnej w formie pisemnej do Dziekana

,

WNG|G Prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka należy złożyću Pani Joanny Siwiec (pokój
010C) do dnia 12.03.2018.
f. odwołania

zostaną rozpatrzone przezDziekana WNG|G do dnia 14 marca 2018.

g. rekrutacja uzupełniająca na miejsca, ktore nie zostaną wykorzystane w pienruszej turze

do 22.03.2018 (do
godziny 23.59). W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąc udział zarowno studenci. ktozy brali
rekrutacji, odbędzie się poprzez system USOSweb w terminie od 15.03

udział w pieruvszei rekrutacii i nie zostały im przvznane stypendia. iak i studenci, ktorzv nie
uczestniczyli we wcześniejszej rekrutacji. Warunkiem udziału dla wszystkich studentów jest
złożeniepoprzez system

U

SOSweb nowej

a pl

i

kacj

i.

h. ogłoszenie wynikow rekrutacji uzupełniającej nastąpi do

dnia

28.03.2018

w

profilu

studenta w systemie USOSweb oraz na tablicy ogłoszeń ds. współpracy międzynarodowej.

4.

Kryteria rekrutacji:

a,

o wyjazd na studia, na uczelnię zagraniczną, w ramach Programu Erasmus+ nie
mogą ubiegac się studenci, ktorych średniaocen (liczona jak do stypendium Rektora)
jest nizsza niz 3,00,

b.

w procedurze rekrutacji pod uwagę brane są:

- średniaocen

-

liczona jak do stypendium Rektora,

- znajomośc językaljęzyków obcych, w ktorych na uczelni zagranicznej prowadzone są
zajęcia,
- aktywnośó w zyciu naukowym, kulturalnym i spońowym uczelni,

-

motywacje związane

z

badaniami naukowymi oraz realizacją pracy dyplomowej

(licencjackiej lub magisterskiej),
- inne kompetencje

5.

Wymagane dokumenty kandydatów:

a.

Wypełniony przez kandydata wniosek on-line (złożony poplzez system USOSweb)
(Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może weryfikowaó podane przez kandydata we
wniosku aplikacyjnym informacje),

b. W

pzypadku studentów ostatnich lat

l

stopnia studiów oraz studentów

ll

stopnia

wymagana jest zgoda promotora odpowiednio pracy dyplomowej lub magisterskiej.

UWAGA

i

Przyznanie miejsca (grantu) na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ nie jest jednoznaczne

ze zgodą Wydziału na wyjazd studenta na studia zagraniczne. Student uzyskuje pełną akceptację
Wydziału macierzystego dopiero po złożeniuwszvstkich wvmagąnvch dokumentów
aplikacvinvch i podpisaniu umowv. Studentom, ktozy pomimo przyznania im grantu, nie złożą
w wymaganym terminie dokumentów aplikacyjnych (informacje o terminach i dokumentach
aplikacyjnych będą przesyłane mailowo studentom, ktozy uzyskają granty do poszczególnych
krajów), granty te zostaną anulowane

z

byc złóżona w formie pisemnej u Pani Joanny
Siwiec (pok.010C, administracja programu Erasmus+) lub mailowo erazmgeo@amu.edu.pl
Rezygnacja

udziału w Programie Erasnnus+ musi

najpózniej do 30.06.2018.
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