ZASADY REKRUTACJI STUOENTOW NA WYJAZDY NA STUDIA
W RAmACH PROGRAMU ERASMUS+ w roku akademickim 2019-20

Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych

1

Rekrutacie przeprowadza Komisja Wydzialowa Rekrutacyjna powolana pczez Dziekana
WNGiG:

.
.
.
2.

Prodziekan ds. studi6w stacjonarnych

-

prof. UAM dr hab. Andzej Macias

Wydzialowy Koordynator Programu Erasmus+ - dr lwona Markuszewska
Administrator Programu Erasmus+ - mgr Joanna Siwiec

Zadania Komisji:

.

zapoznanie sie ze zgloszeniami studentow dokonanymi wylqcznie poprzez system
USOSweb w ramach oferty na rok akademicki 2019-20.

.
.
.
.
3.

dokonanie wyboru student6w wedlug przyjqtych kryteriow (kryteria rekrutacji

-

pkt.4),

sporzqdzenie listy student6w, kt6rym pzyznano stypendia Programu Erasmus+
pzygotowanie listy rezerwowej,
weryfikacja zgloszeri student6w i poM6rne pzeprowadzenie rekrutacji.

Procedura rekrutacji

a. termin

skladania aplikacji pzez studentow WNG|G poprzez system USOSweb: od

31.01.2019 do 24.02.2019 (do godziny 23.59).
b. posiedzenie Wydzialowej Komisj i Rekrutacyj

nq

26.O2.2019

c. Ogloszenie wynik6w: do 04.03.2019 w profilu studenta w systemie USOSweb oraz

na

tablicy ogloszei ds. wsp6lpracy miedzynarodowej.

d.

rezygnacja

z

udzialu

w

Programie Erasmus+ lub zamiana miejsc

pzez

osoby

zakwalifikowane musi byd zlozona w formie pisemnej u Pani Joanny Siwiec (Biuro Erasmus)
do dnia 12.03.2019.

Studenci chcacy zmienid pzyznane im docelowe miejsca wyjazdu muszq wczesniej uzyskad
zgodQ Koordynatora Wydzialowego Programu Erasmus+ pani dr lwony Markuszewskiej,

e. Odwolania od decyzji Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej do Dziekana
WNGiG Prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka nalezy zlozyc u pani Joanny Siwiec (pok6j
010C) do dnia 12.03.2019.
f. odwolania zostana rozpatrzone pzez Dziekana WNG|G do dnia 1S marca 2019.

g. rekrutacja uzupelniajqca na miejsca, kt6re nie zostanq wykozystane w pieMszej turze
rekrutacji, odbedzie sie poprzez system usosweb w terminie od 16.03 do 24,03.2019 (do
godziny 23.59). W rekrutacji uzupelniajqcej moga wziq 6 udzial zar6wno s tudenci. ktorzv
brali
udzial w oreTwszei rekrutacii in ie zostalv im
pendia.
vznane stv
iak istudenci.
nte
u

n

ti

wczeSni

e rek

i. Warunkiem udzialu dla wszystkich studentow jest

zlo2enie poptzez system USOSweb nowej aplikacji.

h

ogloszenie wynikow rekrutacji uzupelniaiEcej nastapi do dnia 2g.03.2019 w profiru
studenta w systemie USOSweb oraz na tablicy ogloszeh ds. wspolpracy migdzynarodowej.
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4.

Kryteria rekrutacji:

a.

o wylazd na studia, na uczelnie Za$anicznE, w ramach Programu Erasmus+

nie

mogq ubiegac siQ studenci, ktorych Srednia ocen (liczona jak do stypendium Rektora)
jest nizsza ni2 3,00.

b.

w procedurze rekrutacji pod uwagQ brane sa:

- srednia ocen

-

liczona jak do stypendium Rektora,

- znajomosc jQzyka/jezyk6w obcych, w ktorych na uczelni zagranicznej prowadzone sq
zatQcia,
- aktywnosC w zyciu naukowym, kulturalnym i sportowym uczelni,

-

motywacje zwiazane

z

badaniami naukowymi otaz rcaLzacjE pracy dyplomowej

(licencjackiej lub magisterskie.j),

- inne kompetencje

5.

Wymagane dokumenty kandydat6w:

a.

Wypetniony przez kandydata wniosek on-line (zlozony popzez system USOSweb)
(Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna moze weryfikowa6 podane przez kandydata we
wniosku aplikacyjnym informacje),

b.

W przypadku studentow ostatnich lat I stopnia studiow oraz student6w ll

stopnia

wymagana jest zgoda promotora odpowiednio pracy dyplomowej lub magisterskiej.

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

ze zgodq Wydziatu na wy.iazd studenta na studia zagraniczne. Student uzyskuje pe'lna akceptacje
Wydzialu maciezystego doDiero Do zlo2eniu/wvDelnieniu w svstemie usosweb/ wszvstkich
wymaoanvch dokument6w aolikacvinvch i oodDisaniu umowv. Studentom, kt6rzy pomimo
przyznania im grantu, nie zlozE w wymaganym terminie dokument6w aplikacyjnych (informacje
o terminach idokumentach aplikacyjnych bQdE przesylane mailowo studentom,

kt6zy uzyskajq granty

do poszczeg6lnych kraj0w), granty te zostana anulowane.

Rezygnacja

z

udzialu

w

Programie Erasmus+ musi byc zlozona

http://erazmgeo. home.amu.edu. pl/?page-id=86),

u

w formie pisemnej

(formularz

Pani Joanny Siwiec (pok.010C, administracja

programu Erasmus+) lub mailowo erazmoeo@amu.edu. pl , najp62niej do 30.06.2019.
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