
 Zasady realizacji wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2014/2015 

w ramach programu Erasmus+  

Informujemy, że program Erasmus+ będzie realizowany na podstawie karty ECHE (Erasmus 

Charter for Higher Education) przyznanej Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu na 

lata 2014-2020. Do momentu stworzenia nowego zarządzenia JM Rektora dotyczącego 

realizacji programu w naszej uczelni będzie obowiązywać Zarządzenie nr 61/XIV R/2008 z 

sierpnia 2008 r. w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji. 

Jednocześnie informujemy, że będziemy brać pod uwagę wytyczne przedstawione w 

przewodniku dotyczącym realizacji programu Erasmus+ (Erasmus+ Programme guide, strony 

35-46) oraz informacje przesyłane z Narodowej Agencji. Prosimy o zapoznanie się z 

przewodnikiem. 

Zwracamy uwagę na nowe zasady realizacji programu: 

1. Odnoszące się do wielokrotnych wyjazdów tego samego studenta 
 

W programie Erasmus+ każda osoba otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej 
niż  12 miesięcy na każdym stopniu studiów, a 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów 
magisterskich: 
The same student may receive grants for mobility periods totalling up to 12 months 
maximum per each cycle of study, independently from the number and type of mobility 
activities. Prior experience under LLP-Erasmus Programme counts towards the 12 months per 
study cycle. In one-cycle study programmes, such as Medicine, students can be mobile for up 
to 24 months. 
Podczas rekrutowania studentów będziemy uwzględniać informacje o wyjazdach w 
programie LLP-Erasmus, jakie dana osoba zrealizowała (będą też uwzględniane wyjazdy ze 
stypendium zerowym). 

 
2. Odnoszące się do wyjazdów absolwentów 

 
W programie Erasmus+ uprawnionymi do wyjazdu będą jedynie recent graduates (świeżo 
upieczeni absolwenci)  - będą mogli wyjeżdżać na praktykę. Okres, w jakim absolwent może 
przebywać na wyjeździe stypendialnym to 12 miesięcy od ukończenia studiów, a pobyt musi 
być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów. Moment ukończenia 
studiów jest zdefiniowany w regulaminie studiów (np. „Ukończenie studiów następuje z 
dniem zdania egzaminu dyplomowego” lub „Datą ukończenia studiów jest data złożenia 
egzaminu dyplomowego) 
 Aby osoba wyjechała, jako recent graduate musi zostać „zrekrutowana” na ostatnim roku 
studiów. Okres mobilności, jako recent graduate wlicza się do danego cyklu studiów.  
Finansowanie takich wyjazdów będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy w programie 
Erasmus+, której okres obowiązywania rozpocznie się najprawdopodobniej 1 lipca 2014 
roku. 
  

 

http://www.umed.wroc.pl/sites/default/files/erasmus/files/Zarz%C4%85dzenie1b.pdf
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