Regulamin rekrutacji na wyjazd na Erasmus+ praktyki dla kierunku studiów na Wydziale
Nauk Biologicznych
Informacje wstępne
Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w trybie ciągłym w okresie od grudnia 2019.

Kapitał Mobilności
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów
(studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr.
Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.
Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 miesięcy. W przypadku studiów jednolitych magisterskich są to 24
miesiące.

Grant Erasmusa przyznawany na UWr a kapitał mobilności
Każdy student UWr może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na praktyki na okres od 2 do 10 miesięcy. Przy
studiach jednolitych magisterskich liczba wyjazdów z grantem finansowym jest podwojona. Absolwent może otrzymać
finansowanie na okres od 2 do 5 miesięcy.

Kandydaci
1.

O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci każdego cyklu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
stacjonarnych albo niestacjonarnych.
2. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci każdego roku studiów I i II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich
UWr.
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed
wyjazdem, że zostali przyjęci przez UWr na studia drugiego stopnia.
4. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład
studiów. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji, co studenci danej jednostki.
5. Student ma prawo przystąpienia do rekrutacji podczas przerwy w studiach (urlop dziekański), jednak warunkiem
realizacji wyjazdu jest posiadanie statusu czynnego studenta.
6. Warunkiem wyjazdu absolwenckiego jest przejście rekrutacji w momencie posiadania statusu studenta UWr, czyli do
momentu obrony tytułu, bądź do 30 września roku akademickiego, w którym zostało uzyskane absolutorium. Wyjazd
absolwencki może się rozpocząć jedynie po pozytywnej obronie tytułu.
7. Jeżeli praktyki odbywają się podczas trwania zająć student musi mieć zatwierdzoną Indywidualną Organizacją Studiów.
8. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz
motywacja do wyjazdu. W przypadku doktorantów kryterium stanowi motywacja do wyjazdu oraz potwierdzona
aktywność naukowo lub popularnonaukowa.
9. Minimalna średnia ocen z okresu: ostatni semestr (studenci pierwszego roku studiów I stopnia) /ostatni rok (pozostali
studenci) to: 4,0.
10. Warunkiem wyjazdu jest zaliczenie wszystkich dotychczasowych przedmiotów oraz rozliczenie roku poprzedzającego
(bez wpisu warunkowego).

Komisja
1.
2.
3.

Decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów podejmuje komisja w składzie: Koordynator Programu Erasmus+ na WNB oraz
Prodziekan ds. Dydaktycznych WNB
Komisja kwalifikacyjna, podejmuje decyduje czy instytucja przyjmująca jest odpowiednim miejscem do odbywania
praktyk. Praktyki powinny być związane z kierunkiem studiów.
Odwołanie od decyzji Komisji kierowane są do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Terminy (rekrutacja w charakterze ciągłym)
I ETAP – sprawdzenie językowe
Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) w Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych (terminy zapisów i rozmów na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/ )
II ETAP – rekrutacja na Wydziale Nauk Biologicznych

III ETAP – Formularz Zgłoszeniowy dla Biura Współpracy Międzynarodowej
1.Złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej formularza zgłoszeniowego z podpisem koordynatora na wydziale najpóźniej
na miesiąc przed wyjazdem na praktykę
2. Złożenie w Biurze Współpracy Międzynarodowej Learning Agreement for Traineeships najpóźniej na dwa tygodnie przed
wyjazdem.

Dokumenty
Teczka kandydata powinna zawierać:
• CV (tabelaryczne)
• Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres: ostatni semestr (studenci pierwszego roku studiów I stopnia) /ostatni
rok (pozostali studenci)
• Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności)
• List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu
• Kserokopia certyfikatu językowego (w przypadku nie uczestniczenia w rozmowach kwalifikujących prowadzonych przez
SPNJO)
• Zgoda na Indywidualną Organizację Studiów w przypadku wyjazdu pod czas trwania semestru
• Potwierdzenie osiągnięć naukowych, działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie)
Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. polskim

Przepisy dotyczące wyjazdu
1.
2.
3.

Wysokość stypendium w ramach pr. Erasmus+ studia wypłacana jest zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji na dany rok.
Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego będzie wypłacane wsparcie z funduszu POWER (nie
dotyczy wyjazdów absolwenckich)
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe fundusze w wyznaczonym
terminie.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją z wyjazdu i przyznanego stypendium Erasmus.
Regulamin sporządzony przez dr hab. Agnieszkę Perec-Matysiak, Koordynatora Programu Erasmus+ na WNB
Data 25.11.2019

