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miesięcy od dnia

przynależnego dla

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS+

RoK AKADEMtcKl 2oL5 l 2oL6

§r
o wyjazd na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegaĆ się studenci UAM,

którzy:
1,. są zarejestrowani na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, studiach jednolitYch

magisterskich lub są uczestnikami studiów doktoranckich;
2. w chwili ubiegania się o wyjazd są studentami co najmniej l roku studiów pierwszego stoPnia;

3. posiadają znajomość języka obcego na poziomie zgodnym z wymaganiami uczelni

przyjmującej, według warunków zapisanych w umowie;
4. wypełnią izlożąw wyznaczonym terminie iformie wniosek aplikacyjny wrazz wymaganYmi

załącznikami.

§2

o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się absolwenci UAM, którzY:

1,. ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia

doktoranckie;
2. w chwili ubiegania się o wyjazd (procedury rekrutacyjnej) bylistudentami ostatniego roku

studiów l stopnia, ll stopnia, studiów jednolitych magisterskich lub studiów doktoranckich.

§s
1. W programie Erasmus+ każda osoba otrzymuje możliwość wyjazdów (mobilnoŚci) trwającYch

nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, a 24 miesiące w przypadku jednolitYch

studiów magisterskich, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilnoŚci;

włączając w to pobyty z dofinansowaniem zerowym.
2. absolwenci muszą zakończyć pobyt na praktykach przed upływem ]-2

zakończenia studiów;
3. okres pobytu absolwenta na stypendium wliczany jest do okresu

ukończonego stopnia studiów.

§4

1, Na poziomie wydziałowym organem kwalifikującym programu jest Wydziałowa Komisja

Rekrutacyjna, zwa ne da lej,, Komisją";

2, Komisja są powoływane przez Dziekana w celu przeprowadzenia procedury konkursowej;

3. Skład Komisji określa Dziekan lub osoba upoważniona przez Dziekana, przy zachowaniu

zasady, że Komisja składa się z minimum 3 osób;
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