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Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów
Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku
akademickim 2014/2015 i 2015/2016
INFORMACJE PODSTAWOWE
Studenci Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych mogą wyjeżdżać wyłącznie do krajów
uczestniczących w programie Erasmus+ tj. :
 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;
Ponadto, Studenci WSSM mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi uczelnia
zawarła umowę dwustronną. Wykaz uczelni partnerskich znajduje się pod adresem:
http://www.wssm.edu.pl/Lista_uczelni_partnerskich.php.
Dokumentem uprawniającym WSSM do udziału w programie Erasmus jest Karta
Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską.
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http://www.wssm.edu.pl/files/2014_karta_stud_erasmusa_PL.pdf

CZAS TRWANIA
Wyjazd na studia może trwać od 3 do 12 miesięcy w trakcie jednego roku
akademickiego. Powrót ze studiów nie może nastąpić później niż 30 września. Najczęściej
wyjazdy trwają jeden lub dwa semestry zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni
goszczącej.
Data rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszym dniem, a data zakończenia
mobilności będzie ostatnim dniem, w jakim Uczestnik musi być obecny w instytucji
przyjmującej. Za pierwszy dzień okresu mobilności przyjmuje się datę pierwszego dnia zajęć,
a za ostatni dzień w uczelni zagranicznej – koniec sesji egzaminacyjnej.
Na studia i praktyki można wyjechać kilkukrotnie, przy założeniu, iż :
 mobilność – studia i praktyki – na każdym poziomie studiów licencjackich /
magisterskich / doktoranckich nie może przekraczać łącznie 12 miesięcy.
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 w okres 12 miesięcy wliczana jest również wymiana na danym poziomie studiów
w ramach wcześniejszego programu LLP Erasmus.

REKRUTACJA I POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW
Procedura rekrutacyjna rozpoczyna się złożeniem do Biura Współpracy z Zagranicą
WSSM formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej:
http://www.wssm.edu.pl/program_erasmus.php)

zawierającego

m.in.

proponowane

uczelnie, w których student wyraża chęć studiowania.
Na podstawie danych zawartych w formularzu oraz danych będących w posiadaniu
uczelni, pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą dokonują weryfikacji formalnej kandydata.
Weryfikacja ta następuje w oparciu o następujące kryteria:
Kandydat powinien:
 posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo kraju uprawnionego do
uczestnictwa w Programie ERASMUS+. Kandydaci mogą również posiadać prawo
stałego pobytu w Polsce lub status uchodźcy;
 być oficjalnie zarejestrowany na kierunku Studiów w WSSM prowadzącym do
otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora
 mieć status studenta, w szczególności nie przebywającego na urlopie dziekańskim
zarówno w trakcie aplikowania o wyjazd stypendialny, jak i w trakcie jego trwania
 być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego semestru studiów
pierwszego lub drugiego stopnia;
 posiadać dobrą średnią ocen i dobrą znajomość języka obcego kraju docelowego lub
języka wykładowego uczelni/instytucji przyjmującej;
 nie posiadać zaległości przedmiotowych z poprzednich semestrów
 posiadać uregulowane kwestie zobowiązań wobec uczelni, w szczególności wobec
Kwestury WSSM, Biblioteki WSSM, Dziekanatu WSSM
W przypadku większej liczby zainteresowanych niż przyznany przez Narodową
Agencję limit (liczbę wyjazdów przypadających na dany okres określa podpisana przez WSSM
umowa finansowa z Narodową Agencją i publikowana jest na stronie internetowej uczelni.
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Na lata 2014-2016, do realizacji planowanych jest 9 wyjazdów stypendialnych) o
zakwalifikowaniu decydować będą następujące kryteria dodatkowe:
 łączną średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów;
 datę złożenia do biura kompletnych dokumentów
 działalność w kołach naukowych, angażowanie w działania badawcze oraz inną
działalność na rzecz WSSM;
 aktywność pozauczelnianą np. w organizacjach pozarządowych;
Studenci zainteresowani wyjazdem we własnym zakresie lub za pośrednictwem Biura
Współpracy z Zagranicą WSSM nawiązują kontakt z uczelnią partnerską w celu uzyskania
wstępnej akceptacji ich wizyty w uczelni partnerskiej. Warunkiem koniecznym, którego
spełnienie umożliwia wyjazd studenta w ramach programu Erasmus+, jest zaakceptowanie
zarówno przez WSSM, jak i uczelnię przyjmującą programu studiów, tzw. Learning
Agreement (Porozumienie o programie studiów) – sekcja: “Section to be completed BEFORE
THE MOBILITY”.
W celu prawidłowego skonstruowania programu studiów obowiązującego podczas
pobytu w uczelni przyjmującej, student zobowiązany jest do wybrania przedmiotów, które
w możliwie największym stopniu pokrywają się z przedmiotami realizowanymi w WSSM.
Wykaz przedmiotów realizowanych przez uczelnie partnerskie zwyczajowo zamieszczany jest
na stronach internetowych uczelni zagranicznych. Przy wyborze przedmiotów należy
upewnić się czy dany przedmiot odbywa się w semestrze, na którym student będzie obecny
w uczelni przyjmującej, czy język, w którym jest wykładany jest językiem zgodnym
z umiejętnościami studenta oraz czy przedmiot nie wymaga wcześniejszego przygotowania
(ukończenia innych przedmiotów prowadzonych na tej uczelni). Po dokonaniu wyboru
przedmiotów należy upewnić się, czy łączna liczba punktów ECTS (European Credit Transfer
System) przypisanych do poszczególnych przedmiotów jest NIE MNIEJSZA NIŻ 30.
WARUNKIEM ZALICZENIA SEMESTRU W WSSM JEST UZYSKANIE PRZYNAJMNIEJ 30
PUNKTÓW ECTS W TRAKCIE TRWANIA JEDNEGO SEMESTRU.
Program studiów musi być zaakceptowany przez:
 Dziekana / Prodziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji
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 Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
 Uczelnię przyjmującą
Po akceptacji Programu studiów i zakwalifikowaniu na wyjazd stypendialny student
zobowiązany jest do:
 złożenia zaakceptowanego Porozumienia o programie studiów wraz kartą zaliczeń
 podpisania umowy finansowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 złożenia „Karty obiegowej dla stypendystów wyjeżdżających za granicę”
 wypełnienia testu biegłości językowej we wskazanym przez Uczelnię narzędziu online (po otrzymaniu od Uczelni danych dostępowych – login i hasło)
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą WSSM.
Student zakwalifikowany do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ może wnioskować
o obniżenie czesnego z tytułu wyjazdu zagranicznego w okresie pobytu w uczelni
zagranicznej. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.wssm.edu.pl/program_erasmus.php
W trakcie trwania mobilności, możliwe są zmiany w programie studiów. W przypadku
zajścia takiej sytuacji, student zobligowany jest do wypełnienia odpowiedniej sekcji
formularza Learning Agreement tj.: „Section to be complited during the mobility - changes to
the original Learning Agreement”. Wszelkie zmiany wprowadzane do programu studiów
WYMAGAJĄ akceptacji zarówno WSSM, jak i uczelni przyjmującej. Zmian do programu
studiów należy dokonać najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia studiów na uczelni partnerskiej.
Formularz zmian należy wypełnić dwa razy, uzyskać akceptację koordynatora w uczelni
partnerskiej (podpis) i odesłać obydwa egzemplarze do Biura Współpracy z Zagranicą WSSM.
Jeżeli Dziekan / Koordynator Uczelniany Programów Europejskich wyrazi zgodę, to zmiany te
zostaną wprowadzone w życie.

DOFINANSOWANIE
Wysokość stypendium uzależniona jest od długości wyjazdu oraz obowiązującej w
danym roku akademickim stawki miesięcznej, określonej przez Agencję Narodową Programu
Erasmus, dla danej grupy krajów
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Miesięczne stawki przypadające na poszczególne kraje przyjmujące przedstawia poniższa
tabela:
Mobilność studentów
Kwota na miesiąc w walucie EUR

Kraj przyjmujący
Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia,
Szwecja, Wielka Brytania, Lichtenstein, Norwegia,
Szwajcaria,
Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania,
Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia,
Słowenia, Islandia, Turcja
Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry Malta,
Rumunia, Słowacja, Macedonia – była Republika
Jugosławii

500
400
300

Wysokość dofinansowania zostaje określone poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy
mającą zastosowanie stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego W
przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez
pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty. Za jeden pełny, miesiąc
uznaje się okres 30 dni.
Stypendia

są

wypłacane

studentom

w dwóch

ratach,

70%

przyznanego

dofinansowania przed wyjazdem na studia, kolejne 30% po rozliczaniu się z wyjazdu.
Warunkiem wypłaty II transzy stypendium jest:
 przedstawienie w Biurze Współpracy z Zagranicą WSSM, pełnej dokumentacji
przebiegu studiów w uczelni przyjmującej, w tym podpisanego „Learning Agreement”
w sekcji odnoszącej się do potwierdzenia pobytu studenta w uczelni wraz z wykazem
zaliczonych przedmiotów oraz uzyskanej liczby punktów ECTS;
 przedstawienie w Biurze Współpracy z Zagranicą WSSM „POTWIERDZENIA POBYTU” –
dokumentu wystawianego przez uczelnię partnerską, zawierający datę rozpoczęcia
i zakończenia pobytu na studia w uczelni partnerskiej, podpis koordynatora
i pieczątkę uczelni. Wystawiony z dniem zakończenia pobytu na studiach
wymiennych. Najlepiej odebrać ten dokument osobiście i dostarczyć do biura BWZ.
Dokument ten może być wystawiony na papierze firmowym WSSM lub uczelni
przyjmującej.
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 wypełnienie raportu – ankiety beneficjenta we wskazanym przez WSSM narzędziu
on-line (link wysyłany jest z serwera EU Survey na adres mailowy wskazany przez
studenta. student ma obowiązek wypełnić ankietę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
linku).
Jeżeli okres pobytu będzie krótszy niż założony w umowie/aneksie między studentem
a WSSM wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona, a student zobligowany
do jej zwrotu
Jeżeli okres pobytu będzie dłuższy niż założony w umowie/aneksie między studentem
a WSSM, okres przekraczający ten uzgodniony zostanie uznawane za dofinansowanie
zerowe.

PŁATNOŚCI
Pieniądze przekazywane są przelewem na konto. Ponieważ przelewy dokonywane są
z konta EURO na konto złotówkowe, otrzymane stypendium jest równowartością kwoty Euro
w złotych, przeliczone po kursie dnia banku.
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