
  

 

 

Erasmus+ Programme 

Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus Plus do krajów Unii Europejskiej i Krajów 

Partnerskich (KA103 i KA107) na rok akademicki 2017/2018. 

 

Zasady odnoszą się do: 

1. wyjazdów studentów na studia oraz praktyki 

2. nauczycieli celem przeprowadzenia zajęć, pracowników celem odbycia szkolenia 

Ad 1. 

1. Organem kwalifikującym jest komisja rekrutacyjna powoływana przez prorektora do spraw współpracy 

zagranicznej. 

2. Kryteria formalne określone są z załączniku III do umowy pomiędzy Collegium Civitas a Narodową Agencją 

Programu Erasmus oraz w przewodniku po programie Erasmus + na dany rok akademicki. 

3. Kryteria uczelniane dotyczące  

a) wyjazdów na studia 

- średnia naukowa za ostatni semestr 

Punktacja:<4,00 – 0 pkt., 4,00-4,24 – 1 pkt., 4,25-4,49 – 2 pkt., 4,5-4,74 – 3 pkt.,4,75 – 4,99 – 4pkt., > 4,99 – 5pkt. 

- potwierdzona znajomość języka obcego 0-2 pkt 

- działalność społeczna na rzecz uczelni i poza nią 0-3 pkt. 

- motywacja do wyjazdu  0 -2 pkt 

- w przypadku dużej liczby aplikacji pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które wcześniej nie brały udziału w 

programie Erasmus 

- osoby ubiegające się o dodatek do stypendium Erasmusa z tytułu posiadanego prawa do stypendium socjalnego 

(wyjazdy w ramach UE) są zobowiązanie zawrzeć informację o pobieraniu stypendium socjalnego w formularzu 

aplikacyjnym 

b) wyjazdów na praktyki (wyjazdy w ramach UE) 

- motywacja do wyjazdu (pierwszeństwo dla osób, które samodzielnie znajdą miejsce praktyk) 

- rok studiów ( pierwszeństwo dla studentów starszych roczników ) 

- średnia ocen za ostatni semestr 

- nagrody/kary studenckie 

- w przypadku dużej liczby aplikacji pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które wcześniej nie brały udziału w 

programie Erasmus 

Wszystkie elementy oceniane są łącznie. 
 
4. Komisja może wezwać kandydata na rozmowę i wyznaczyć mu egzamin językowy. Rozmowa może być 

prowadzona w języku obcym, właściwym dla kraju wyjazdu. 



  

5. Student może zostać zakwalifikowany na wyjazd przez Komisję rekrutacyjną programu pod warunkiem uzyskania 

zaliczenia wcześniejszych semestrów. Wniosek studenta, który ma do zaliczenia egzamin poprawkowy lub 

warunkowy zostanie odrzucony.  

6. Komisja rekrutacyjna programu nie wyznacza minimalnego progu punktów, stypendia zostają przyznane 

studentom spełniającym ww. kryteria oraz zgodnie z dostępnością funduszy przyznanych przez Narodową Agencję na 

realizację mobilności studentów w ramach programu Erasmus + na dany rok akademicki.  

7. Ocena kandydatów odbywa się w oparciu o złożone dokumenty. 

8. W terminie do 7 dni od posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół z posiedzenia komisji wraz z listą osób 

zakwalifikowanych do wyjazdu. 

9. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia listy osób zakwalifikowanych na 

wyjazd. Organem odwoławczym jest Rektor Collegium Civitas. 

10. Wykaz miejsc na uczelniach zagranicznych dostępny jest w BWZ Collegium Civitas oraz na stronie internetowej 

www.civitas.edu.pl/nasi_zagraniczni_partnerzy 

11. Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci, którzy wcześniej nie brali udziału w programie Erasmus. 

 

 

Ad 2. 

Zasady kwalifikacji na wyjazd odbywają się w oparciu o zarządzenie Rektora Collegium Civitas. 

 

Zatwierdzam: 

 

dr Paulina Codogni 

 

Prorektor ds. współpracy zagranicznej 
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