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Vice-Rector for Research and International Cooperation

Komisja działa zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Rekrutacji Programu Erasmus+, zwanym

d a lej,,Wyd ziałowym Regu la m inem", przyjęty m przez Dzieka na Wydziału;

Wydziałowy Regulamin powinien zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):

a. skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
b. zadania i zasady pracy Komisji;
c. procedura rekrutacji (termin rekrutacji, sposób złożenia dokumentÓw, termin, sposób

ogłoszenia i poinformowania studentów o wynikach rekrutacji, informacja o

możliwości odwoła nia);

d. wymagane dokumenty;
e. sprecyzowane kryteria rekrutacji;

6, Wydziałowy Regulamin jest jawny i powinien być upubliczniony.

§s
W terminie 14 dni od zamknięcia postępowania Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza

listę kandydatów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+;

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego poda ne są do publicznej wiadomości;

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rezerwową listę kandydatów, W przypadku

rezygnacji studenta z listy kandydatów, osoby z listy rezerwowej są kwalifikowane na wyjazd

w pierwszej kolejności,

§6
W przypadkach uzasadnionych wakatami i niewystarczającą liczbą uczestników wymiany zagranicznej

w danym roku, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów.

§z
Po ostatecznym zakończeniu procedury rekrutacyjnej Przewodniczący Komisji sporządza
protokół z postępowania rekrutacyjnego Komisji oraz listę osób zakwalifikowanych na

wyjazd;
Wymieniony w §5 pkt 1 dokument należy przesłać do Biura Erasmusa+, w terminie 2 tygodni
od za kończenia postępowania rekrutacyjnego.

§8
Studenci zobowiązani są do wypełnienia formularzy niezbędnych do realizacji programu
studiów za granicą lub programu praktyk za granicq,
Pomiędzy studentem zakwalifikowanym do wzięcia udziału w programie a Uniwersytetem im,

Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisywane jest umowa, zawierająca warunki podjęcia

studiów lub praktykiw ramach programu Erasmus+;

Student dopełnia wszelkich formalności, umożliwiających korzystanie z opieki medycznej w

ramach ubezpieczenia w kraju przyjmującym.
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