
 

 

 

Wyjazdy studentów UŚ w ramach programu Erasmus+  

w celu realizacji części studiów lub w celu realizacji praktyki  

w roku akademickim 2018-2019 

Pełna wersja zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów (www.erasmus.us.edu.pl): 

1. Erasmus+ 2018-2018 SMS wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów - zasady rekrutacji  

i realizacji wyjazdów. 

2. Erasmus+ 2018-2019 SMP wyjazdy studentów na praktykę - zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów 

 

 

Skrót 

 

1. Wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów – SMS 

 

2.  Wyjazdy studentów w celu realizacji praktyki – SMP 

 

3. KA103HE – współpraca z krajami programu (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, 

Norwegia, Macedonia i Turcja), możliwe zarówno wyjazdy SMS, jak i SMP 

 

4. KA107HE – współpraca z krajami partnerskimi (pozostałe kraje świata). Współpraca możliwa wyłącznie  

z krajami i uczelniami zaakceptowanymi dla danego roku akademickiego, wyniki ostatniego konkursu 

(2017), czyli bieżącego projektu już przekazane jednostkom. Oczekiwany termin ogłoszenia wyników 

konkursu 2018: maj/czerwiec 2018. Możliwe wyłącznie wyjazdy SMS (studia). 

 

5. W ramach programu Erasmus+ na studia (SMS) i na praktykę (SMP) wyjechać może wyłącznie student 

Uniwersytetu Śląskiego, który w momencie wyjazdu jest studentem co najmniej drugiego roku studiów 

pierwszego stopnia (licencjackich). Uprawniony pobyt na stypendium (z dofinansowaniem) rozpoczyna 

się w takim przypadku wraz z początkiem roku akademickiego 2018/2019 w UŚ. 

 

6. Na praktykę (SMP) wyjechać może również absolwent UŚ. Status absolwenta w programie Erasmus+ 

zachowuje się przez 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów.  

 

7. Rekrutacja na wyjazdy na studia (SMS) – wyniki w postaci wydziałowej listy rankingowej studentów 

wstępnie zakwalifikowanych.  

 

8. Dotyczy wyłącznie SMS: 

Informacja o liczbie miejsc  w ramach KA103HE dla poszczególnych wydziałów będzie przekazana przez 

Biuro Programu Erasmus+ w najkrótszym, możliwym terminie. Liczba miejsc do wykorzystania w 

ramach współpracy z krajami partnerskimi (KA107HE) w konkursie 2017 już przekazana, wraz z listą 

http://www.erasmus.us.edu.pl/


 

 

zatwierdzonych uczelni w krajach partnerskich  (pobyty studentów do zrealizowania do 30.06.2019 r.). 

Przygotowanie wydziałowej listy rankingowej nie wymaga wcześniejszego przekazania informacji  

o liczbie miejsc dostępnych dla wydziału. Kolejność  na liście rankingowej musi być zgodna z wynikami 

uzyskanymi w trakcie rekrutacji i kolejnością przyznawania prawa do wyjazdu.  

 

9. Wyjazdy studentów w ramach KA103HE (zarówno wyjazdy na studia - SMS, jak i wyjazdy na praktykę - 

SMP) muszą być rozpoczęte i zakończone pomiędzy 1.06.2018 a 30.09.2019 r., z tym że część 

studentów (kandydaci zajmujący niższe miejsca na listach rankingowych) może otrzymać prawo 

realizacji wyjazdu, który musi zostać zakończony (to znaczy musi zostać zakończony okres pobytu z 

dofinansowaniem)  

do 31.05.2019 r. 

 

10. Wyjazdy studentów w ramach KA107HE (możliwe wyłącznie wyjazdy na studia) muszą być rozpoczęte  

i zakończone do 30.06.2019 r. (dotyczy projektu 2017). 

 

11. Minimalny czas trwania wyjazdu: 

- studia (SMS): 3 miesiące 

- praktyka (SMP): 2 miesiące. 

 

12. Maksymalny okres finansowania: 

- studia (SMS): 5 miesięcy 

- praktyka (SMP): 3 miesiące. 

W trakcie realizacji projektu może pojawić się możliwość przedłużenia maksymalnego okresu 

finansowania. 

 

13. Dotyczy wyłącznie KA103HE: 

W przypadku pobytu trwającego dłużej niż 5 miesięcy (pobyt częściowo bez grantu lub w przypadku 

ewentualnego przedłużenia pobytu) może być konieczne podpisanie dwóch, osobnych umów dla 

semestru letniego i zimowego, wraz z wynikającą z tego koniecznością wypełnienia dwóch osobnych 

raportów (ankiet) oceniających pobyt, osobno dla każdego semestru, oraz czterech osobnych testów 

językowych OLS – Online Linguistic Support (test przed rozpoczęciem każdego z dwóch semestrów i 

test na zakończenie każdego z dwóch semestrów). 

 

14. Dotyczy wyłącznie KA107HE: 

W przypadku współpracy z krajami partnerskimi (KA107HE) nie jest możliwy pobyt lub część pobytu 

bez dofinansowania. 

 

15. Podstawowym kryterium rekrutacji są wyniki w nauce, warunkiem zakwalifikowania: znajomość języka 

wykładowego uczelni partnerskiej (SMS)  / języka roboczego partnerskiej instytucji przyjmującej (SMP) 

na poziomie minimum B2. 

 



 

 

16. Rekrutacja SMS musi być zakończona do 30.04.2018 r. Należy uwzględnić ewentualne, wcześniejsze 

terminy aplikowania w uczelniach partnerskich, jeżeli dotyczy. 

 

17. Rekrutacja SMP ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków. Potwierdzeniem zakwalifikowania 

studenta przez jednostkę jest przekazanie przez zakwalifikowanego studenta do Działu Współpracy  

z Zagranicą kserokopii, skanu lub wydruku skanu indywidualnego programu praktyki, czyli 

porozumienia o programie praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzonego przez daną 

jednostkę, czyli podpisanego przez koordynatora danej jednostki i jej dziekana (dyrektora jednostki 

równorzędnej) lub upoważnionego prodziekana (zastępcę dyrektora). W ciągu 14 dni od złożenia 

zatwierdzonego programu praktyki student jest zobowiązany przedstawić indywidualny program 

praktyki, czyli porozumienie o programie praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony  

i podpisany przez zagraniczną instytucję partnerską, w której praktyka ma być realizowana 

(dopuszczalny jest skan). W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, zakwalifikowanie 

przez jednostkę może zostać anulowane.    

 

18. W programie Erasmus+ możliwe są wielokrotne wyjazdy. Na każdy poziom studiów (licencjackie, 

magisterskie, doktoranckie) przypada osobny limit 12 miesięcy mobilności w ramach programu (SMP  

i SMS łącznie). W przypadku studiów magisterskich jednolitych limit wynosi 24 miesiące. 

 

 

 


