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 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW 

na studia do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu 
Erasmus +(jeden do dwóch semestrów) 

 

 ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW  

na praktyki w ramach programu Erasmus +(min. 2 miesiące) 

na studiach i po studiach (absolwenci, NOWOŚĆ) 

PODOBNE ZASADY, INNY TERMINARZ 

 

Termin składania dokumentów: 

• Studia - do 15 marca 

• Praktyki – do 30 listopada, do 15 marca (tylko absolwenci,NOWOŚĆ) 



 STUDIA: 

• jeden do dwóch semestrów 

• miejsce – uniwersytet, który ma podpisaną umowę z UMW na wyjazd na dany 
kierunek 

 

 PRAKTYKI:              

• min. 2 miesiące (ZMIANA) 

• miejsce – instytucja, z którą UMW ma podpisaną umowę na odbycie praktyk 
zawodowych lub miejsce znalezione samodzielnie 

 

UWAGA! Student nie może prosić o dodatkowe miejsce w instytucji, która ma z 
naszą uczelnią podpisaną umowę na praktyki. Nie jest to samodzielnie 
znalezione miejsce. 
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 Warunki uczestnictwa w programie są następujące: 

• zaliczenie pierwszego roku studiów (dotyczy wyjazdów na studia),  

• minimalna średnia ocen z całego okresu studiów: 3,0, 

• znajomość języka uczelni /instytucji przyjmującej  (lub biegła znajomość języka 

angielskiego), 

• w programie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów po uzyskaniu zgody 

dziekana właściwego wydziału,  

• na studia i na praktyki w trakcie studiów i po studiach w ramach programu 
ERASMUS+ można wyjechać kilka razy z zastrzeżeniem, że łączna długość pobytu za 
granicą wyniesie : 

 - max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów; 

 - max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich; NOWOŚĆ! 

• po zakwalifikowaniu na studia zagraniczne wyjazd może być realizowany pod 

warunkiem zaliczenia roku akademickiego poprzedzającego wyjazd, 
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• w przypadku wyjazdu na praktyki po studiach rekrutacja odbywa się na ostatnim 

roku, 

• w przypadku wyjazdu na praktyki po studiach wyjazd musi zakończyć się w ciągu 12 

miesięcy od zakończenia studiów, 

• w przypadku wielokrotnych wyjazdów na studia wymagana jest jednoroczna przerwa 

między wyjazdami. 
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 Student zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na studia/praktykę 

powinien złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zakwalifikowanie na studia/praktyki, skierowane do 

Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+, 

 zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen uzyskanych z całego okresu 

studiów (do drugiego miejsca po przecinku), 

 stosowne poświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów 

rekrutacji. 

 Termin składania dokumentów do Sekcji Współpracy z Zagranicą: 

• Studia - do 15 marca 

• Praktyki – do 30 listopada, do 15 marca (tylko absolwenci, NOWOŚĆ) 
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 Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów otrzymanych za: 

 średnią ocen uzyskanych za okres studiów poprzedzający wyjazd, 

 egzamin z języka (przeprowadzony przez Studium Języków Obcych), 

 udokumentowane kryteria rekrutacji. 

 Na podstawie złożonych dokumentów zostaje sporządzona lista kandydatów 

na studia i praktyki według sumy uzyskanych punktów. 

 W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście 

kandydatów decyduje średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów. 
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 Dla obliczenia sumy punktów stosuje się następujące zasady punktacji: 

 średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów 

Średnia ocena  Przyznane punkty 

3,00 – 3,50 6 

3,51 – 3,75 7 

3,76 – 4,00 8 

4,01 – 4,25 9 

4,26 – 4,50 10 

4,51 – 4,75  11 

4,76 – 5,00 12 
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 punkty za ocenę uzyskaną z egzaminu z języka 

 

Egzamin z języka – ocena Liczba przyznanych punktów 

bardzo dobry (5)  4 

ponad dobry (4,5)  3 

dobry (4)   2 

dość dobry (3,5)  1 

 

UWAGA: Ocena z języka wykładowego (francuski, niemiecki) w przypadku 
wyjazdu na studia nie może być niższa niż 3.5. 



Spotkanie informacyjne ERASMUS+ 
17.11.2014 r., Wrocław 
 

 dodatkowe kryteria selekcji: 

 aktywna działalność w Studenckich Kołach Naukowych – minimum 1 rok (niezależnie od liczby 

kół naukowych) – 1 punkt, 

 prace wygłoszone na konferencjach SKN lub opublikowane w materiałach tych konferencji 

(niezależnie od liczby prac) – 1 punkt, 

 prace wygłoszone lub publikowane na zjazdach lub w czasopismach naukowych (niezależnie od 

liczby) – 1 punkt, 

 nagrody otrzymane w trakcie studiów – nagrody ministerialne, rektorskie oraz odznaczenia i 

wyróżnienia Uczelni (niezależnie od liczby) – 1 punkt, 

 zagraniczne praktyki wakacyjne, zagraniczne kursy i szkolenia zawodowe (niezależnie od liczby) 

– 1 punkt, 

 praca na rzecz ruchu studenckiego (potwierdzona przez organizację i władze uczelni, niezależnie 

od liczby aktywności) – 1 punkt, 

 praca na rzecz programu Erasmus + w uczelni macierzystej – 1 punkt. 
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 Finansowanie studenta w czasie pobytu za granicą obejmuje: 

 utrzymanie wypłat stypendium (naukowego i/lub socjalnego) z uczelni 

macierzystej przez cały okres pobytu na studiach, 

 stypendium z programu Erasmus + w wysokości ustalanej corocznie w 

oparciu o fundusze przyznane przez Krajową Agencję programu, 

 stypendium socjalne z Programu ERASMUS+ dla uprawnionych osób. 

 Wysokość grantów: 

Studia 2015/2016 – brak informacji 

Praktyki 2014/2015 – informacja na stronie: 

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program  

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program
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TERMINARZ REKRUTACJI  

STUDIA, PRAKTYKI (absolwenci, NOWOŚĆ) 

1) składanie podań i wymaganych dokumentów - do 15 marca 

2) egzaminy z języka obcego - do 30 marca   

3) rozmowy kwalifikacyjne z właściwym Zespołem ds. Kwalifikacji – do 15 kwietnia  

4) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 20 kwietnia 

5) spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na studia zagraniczne – do  
25 kwietnia 

6) składanie dokumentów niezbędnych do realizacji studiów za granicą – do 10 maja 

PRAKTYKI 

1) składanie podań i wymaganych dokumentów – do 30 listopada 

2) egzaminy z języka obcego – do 15 grudnia 

3) rozmowy kwalifikacyjne z Zespołem ds. Rekrutacji – do 15 stycznia 

4) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 20 stycznia 

5) spotkanie organizacyjnego ze studentami zakwalifikowanymi na praktyki – do 25 
stycznia 

6) składanie dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk – do 10 lutego  
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Dorota Turkiewicz dorota.turkiewicz@umed.wroc.pl  

Sława Ksenycz slawa.ksenycz@umed.wroc.pl  

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 
ul. Chałubińskiego 6a 
50-368 Wrocław 
tel: +48 71 784 16 85 
fax: +48 71 784 16 86 

http://www.umed.wroc.pl/erasmus  

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-koordynatorzy  
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