PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027
Wymiana studentów
(student mobility for studies: SMS)
Zasady rekrutacji na zagraniczne wyjazdy na studia
w ramach programu Erasmus+ 2021-2027 na
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W niniejszym dokumencie określono szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy na studia semestralne w ramach programu
Erasmus+ 2021-2027 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu (zwanym dalej WFAiIS).
Proces rekrutacji podlega wszystkim zasadom ogólnouczelnianym, zgodnie z „Zasadami wstępnej rekrutacji na zagraniczne
wyjazdy na studia w programie Erasmus” (https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studencistudia/Zasady_SMS_KA131_2021_letni_2021_2022_www.pdf).
1.

Rekrutacje na określone semestry ogłaszane są każdorazowo przez Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności
Edukacyjnej (DMPiME). O terminach rekrutacji studenci informowani są za pomocą wydziałowej listy mailowej oraz strony
internetowej WFAiIS i mediów społecznościowych.

2.

Do przeprowadzenia rekrutacji zostaje powołana Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna, składająca się z Wydziałowego
Koordynatora Programu Erasmus+ - Pełnomocnika Dziekana WFAiIS ds. Umiędzynarodowienia i Mobilności oraz
Prodziekana ds. Studenckich.

3.

Na wyjazdy mogą być kwalifikowani studenci, którzy:
a)

są zarejestrowani na jednolitych studiach magisterskich, na studiach I lub II stopnia (stacjonarnych lub
niestacjonarnych);

b) nie wykorzystali jeszcze przysługującego im tzw. kapitału mobilności – do 12 miesięcy na każdym (tj. I lub II) stopniu
studiów; w tej sprawie studenci biorący udział w rekrutacji składają stosowne oświadczenie w formularzu
zgłoszeniowym;
c)

w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą przyjęci co najmniej na drugi rok studiów I stopnia;
absolwenci studiów I stopnia, którzy zamierzają kontynuować naukę na UMK na studiach II stopnia, mogą przystąpić
do rekrutacji dopiero jako pełnoprawni studenci uczelni, a wyjechać najwcześniej w semestrze letnim na I roku
studiów II stopnia;

d) dobrze znają język obcy, w jakim prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej, która wskazywana jest przez studenta
w jego wniosku o przyznanie wyjazdu – znajomość języka obcego powinna być potwierdzona odpowiednim
certyfikatem lub zaświadczeniem;

4.

e)

osiągali dobre wyniki w nauce na studiach (w dotychczasowym ich przebiegu);

f)

w poprzednich latach nie zrezygnowali z wyjazdu bez powiadomienia Wydziałowego Koordynatora Programu
Erasmus+ - Pełnomocnika Dziekana WFAiIS ds. Mobilności lub Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności
Edukacyjnej UMK;

g)

nie zostali zawieszeni w prawach studenta oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie dyscyplinarne, jak
również którzy nie zostali ukarani karą dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o wyjazd powinni we własnym zakresie zapoznać się z ofertą programową
wybranego ośrodka partnerskiego z listy ośrodków dysponujących wolnymi miejscami. We wniosku można wskazać
maksymalnie trzy uczelnie, do których student chciałby wyjechać, przy czym pierwsza ze wskazanych uczelni byłaby
traktowana jako wybór priorytetowy, a druga i trzecia jako alternatywa w sytuacji braku przyznania miejsca w ośrodku
wskazanym w pierwszej kolejności. Lista umów wraz z liczbą miejsc dostępna jest pod adresem:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/
Wydziałowa rekrutacja obejmuje tylko te uczelnie partnerskie, z którymi WFAiIS ma zawarte umowy
międzyinstytucjonalne

5.

Wniosek o wyjazd powinien zawierać następującą dokumentację:
OBOWIĄZKOWO:
a)

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy on-line. „Formularz zgłoszeniowy (wyjazd od krajów programu: UE,
EOG, państw kandydujących do UE)” dostępny na stronie https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/;
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b) list motywacyjny adresowany do Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, w którym należy wskazać wybrany ośrodek
(wybrane ośrodki) wraz z krótkim uzasadnieniem merytorycznym dokonanego wyboru; można w nim wskazać także
dodatkowe argumenty przemawiające za zasadnością przyznania możliwości udziału w programie Erasmus+; istotne
znaczenie mogą mieć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące znajomości języka obcego, wiedzy o kraju wyjazdu,
informacje o zaangażowaniu ubiegającego się o wyjazd studenta w działalność naukową lub społeczną, itp.;
c)

informację o średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów magisterskich bądź danego stopnia
(zaświadczenie wystawione przez dziekanat);

d) poświadczenie znajomości danego języka obcego (certyfikaty lub inne dokumenty wskazujące na wieloletnią naukę
języka obcego);
e)

jeżeli w poprzednich latach dany student brał udział w rekrutacji na wyjazdy na studia, a następnie zrezygnował z
wyjazdu – oświadczenie (przygotowane samodzielnie), że nie uczynił tego bez uprzedniego powiadomienia
Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ - Pełnomocnika Dziekana WFAiIS ds. Mobilności i
Umiędzynarodowienia lub Działu Współpracy Międzynarodowej UMK;

f)

oświadczenie (przygotowane samodzielnie), że ubiegający się o wyjazd student nie jest zawieszony w prawach
studenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne oraz że nie został ukarany jakąkolwiek karą
dyscyplinarną przez właściwe organy uczelni;

FAKULTATYWNIE:
g)

rekomendację opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego, o ile student jest członkiem jakiegokolwiek koła
naukowego;

h) wszelkie inne dowody świadczące o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-społecznych ubiegającego się o wyjazd
(publikacje, wygłoszone referaty, aktywność w ramach kół naukowych lub w inicjatywach podejmowanych przez koła
naukowe, przynależność do organizacji, w tym działalność w Erasmus Student Network, współpraca z DMPiME w
charakterze mentora studentów przyjeżdżających, odbyte praktyki zawodowe, działalność społeczna, itp.).
Ww. dokumentacja (tylko kopie, proszę nie przekazywać oryginałów!) powinna zostać skompletowana i złożona
osobiście w dziekanacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy Wydziałowego Koordynatora
Programu Erasmus+. Proszę pamiętać, aby wszystkie dokumenty były opatrzone własnoręcznym podpisem.
6.

Złożone wnioski podlegają ocenie przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną, która tworzy listę rankingową wniosków na
podstawie punktacji. Przyjęto następujące kryteria:
K1 – średnia ocen – max 50 pkt
K2 – znajomość języka obcego – max 20 pkt
K3 – osiągnięcia naukowe studenta – max 20 pkt
K4 – aktywność w ramach kół naukowych i innych organizacji, działalność społeczna, współpraca z DMPiME, praktyki
zawodowe itp. – max 10 pkt

7.

Studenci składający wnioski mogą zostać poproszeni o spotkanie z Komisją w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

8.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą studenci, którzy ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus+ po raz pierwszy.

9.

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół z rekrutacji. Pełnomocnik Dziekana WFAiIS ds. Mobilności i
Umiędzynarodowienia przekazuje do DMPiME podpisany protokół z rekrutacji z listą wszystkich osób ubiegających się o
wyjazd i wykazem rankingowym wstępnie zakwalifikowanych studentów najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
zakończenia terminu rekrutacji w UMK. Studenci składający wnioski zostają poinformowani o wynikach rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+, zwłaszcza zaś lista
umów międzyinstytucjonalnych, znajdują się na uczelnianej stronie programu Erasmus+ 2021-2027:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/

Zatwierdził 21.10.2021 r.
Prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski
Dziekan WFAiIS
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