Regulamin rekrutacji studentów na częściowe studia zagraniczne
w roku akademickim 2017/18

I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:
1. Pozytywny wynik kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego.
2. Terminowe złożenie wszystkich dokumentów wymaganych w warunkach danej oferty
wyjazdowej.
3. Rekrutacja organizowana jest zazwyczaj w roku akademickim poprzedzającym
wyjazd (oprócz programu STEP oraz opcji free-mover w programie CEEPUS etc.).
Do rekrutacji mogą przystępować studenci wszystkich form i kierunków studiów,
którzy w momencie rekrutacji i wyjazdu mają status studenta/doktoranta UEK
(z wyjątkiem wyjazdów na studia podyplomowe gdzie wymagany jest status
studenta/absolwenta) oraz średnią ocen za minimum jeden semestr. Wymagania
dotyczące stopnia i roku studiów określone są w poszczególnych programach
wymiany lub ofertach wyjazdowych. Studenci pierwszego semestru pierwszego roku
studiów I stopnia mogą brać udział dopiero w rekrutacji dodatkowej prowadzonej w
semestrze letnim (pod warunkiem posiadania średniej ocen za min. pierwszy
semestr.Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać
na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem,
że będą posiadać status studenta w momencie wyjazdu. W powyższym przypadku
wyjazd może nastąpić tylko w semestrze letnim (nie dotyczy studiów inż., 3,5 –
letnich). Student zobowiązany jest do dostarczenia do
Zagranicznych

(dalej

BPZ)

potwierdzenia

Biura

Programów

ukończenia

studiów

licencjackich/inżynierskich i uzyskania statusu studenta studiów II stopnia do tygodnia
od zaistnienia tego faktu, jednak nie później niż miesiąc przed planowanym wyjazdem
na częściowe studia zagraniczne.
4. Aplikacje studentów drugiego roku studiów II stopnia nie będą rozpatrywane.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której rekrutacja dotyczy wyjazdu w tym samym roku
akademickim, a student zachowuje status studenta na czas wyjazdu lub gdy z
konkretnej oferty wyjazdowej wynikają inne możliwości (dotyczy m.in. programów
STEP,szkoły letnie etc.).
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5. Nie jest możliwy udział w programach wymiany w trzech kolejnych semestrach –
pomiędzy wyjazdem na studia i praktyki musi być zachowany jeden semestr przerwy.
6. W przypadku aplikowania na studia i praktyki w jednym roku akademickim terminy
poszczególnych wyjazdów nie mogą się pokrywać. Student zobowiązany jest do
poinformowania swojego koordynatora o dokładnych datach planowanych obu
wyjazdów.
7. Jeżeli student aplikował na praktyki zagraniczne w semestrze letnim, wówczas wyjazd
na studia może nastąpić w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego.
8. Studenci drugiego roku studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia
aplikujący na wyjazd jedno-semestralny na ostatnim roku studiów, powinni wyjeżdżać
na studia zagraniczne na semestr zimowy kolejnego roku, tak by w semestrze letnim
dopełnić wszelkich formalności związanych z obroną i planowaną kontynuacją
studiów (ostateczna decyzja należy do Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds.
Wyjazdów Zagranicznych Studentów).
9. Studenci muszą być pełnoletni w momencie wyjazdu zagranicznego.
10. W przypadku studiów, za które pobierana jest opłata za czesne (np. studia
niestacjonarne, studia w języku angielskim etc.) wyjazd studenta na częściowe studia
zagraniczne nie zwalnia go z konieczności uiszczenia tej opłaty na rzecz UEK.
Warunki szczegółowe dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus +:
Studenci UEK mogą wyjechać na studia lub praktykę zagraniczną na okres
nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich,
inżynierskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy
praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są
wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z
programów: MUNDUS, Erasmus („Uczenie się przez całe życie”), Erasmus+,
PO WER i FSS.
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II. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria (DOTYCZĄCE
WYŁĄCZNIE OKRESU STUDIÓW):

1. Średnia ocen za dotychczasowy okres studiów:

-

Studenci przystępujący do rekrutacji są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie
o średniej ocen uzyskanych w okresie od pierwszego semestru studiów do ostatniego
semestru zakończonego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych. Studenci,
którzy w chwili przystępowania do procedury rekrutacyjnej posiadają zgodę dziekana
na indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ) składają zaświadczenie o średniej ocen z
okresu poprzedzającego semestry, których dotyczy wspomniana powyżej zgoda.

-

W przypadku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich średnia jest potwierdzana przez właściwy Dziekanat lub inną
odpowiednią jednostkę.

-

W

przypadku

studiów

drugiego

stopnia

brana

jest

pod

uwagę

średnia

ze studiów pierwszego stopnia. Wraz z dokumentami należy złożyć zaświadczenie z
dziekanatu potwierdzające aktualny status studenta w UEK.

-

Aplikacje studentów bez średniej ocen, złożonej w terminie rekrutacji, nie będą
rozpatrywane.

-

Aplikacje studentów ze średnią oceną poniżej 3,4 nie będą rozpatrywane.

2. Poziom znajomości języka obcego:

-

Kwalifikacja jęz ykowa prowadzona będzie na poziomie B2.

-

W rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student
będzie odbywał studia zagraniczne (niektóre uczelnie zagraniczne mogą wymagać
konkretnych certyfikatów językowych, często na poziomie wyższym niż B2).
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-

Kwalifikacja dotycząca poziomu znajomości języków obcych prowadzona jest przez
Studium Języków Obcych UEK, które ustala warunki przyznawania punktów
i przekazuje wyniki jednostce prowadzącej rekrutację (nie dotyczy m.in. programów
typu STEP, , szkół letnich etc.)

-

Informacje o terminach kwalifikacji, warunkach oraz rezultatach dostępne
są na stronie: www.sjo.uek.krakow.pl (zakładka „st ypendia”)

-

Pozytywne wyniki kwalifikacji językowej prowadzonej od stycznia 2014 roku na
potrzeby wyjazdów zagranicznych na studia będą brane pod uwagę. Wyniki można
sprawdzić na stronie www.sjo.uek.krakow.pl (zakładka „stypendia”).

3. Potwierdzony udział w zajęciach prowadzonych w językach obcych i w programach
obcojęzycznych:

-

Punkty są przyznawane za zajęcia tematyczne lub regularne studia prowadzone
w językach obcych. Przedmioty zrealizowane w ramach studiów filologicznych lub
innych prowadzonych w jęz. obcych są brane pod uwagę, o ile dyplom ukończenia
tych studiów nie stanowił podstawy do zwolnienia z egzaminu językowego
organizowanego przez SJO. Szczegóły na str. nr 6. Wyniki można sprawdzić na
stronie www.sjo.uek.krakow.pl (zakładka „stypendia”).

-

Punkty nie są przyznawane za:
* kursy języków obcych
* kursy/zajęcia odbyte w ramach częściowych studiów zagranicznych
* lektoraty
* zajęcia w językach obcych prowadzone w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum
* bierny udział w konferencjach, odczytach etc.

4. Potwierdzone doświadczenie zawodowe
Zaświadczenia powinny zostać wystawione na papierze firmowym lub z pieczątką i muszą
zawierać takie dane jak: okres trwania umowy (od – do), zakres obowiązków, dane
kontaktowe zleceniodawcy. Szczegóły na str. nr 6.
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5. MENTORING (program Mentor, Buddy, Tutor etc.)
Aktywne uczestnictwo w organizowaniu pobytu studentów i gości zagranicznych,
poświadczone przez odpowiednie jednostki uczelni macierzystej. Studenci uczestniczący w
programie MENTOR w BPZ nie muszą składać osobnego zaświadczenia, wystarczy dokładny
wpis do bazy rekrutacyjnej e-bpz (imię i nazwisko gościa, semestr i rok akademicki).
Aktywne uczestnictwo oznacza realne wsparcie studenta zagranicznego przed przyjazdem
i w trakcie jego pobytu w UEK, a nie samo zgłoszenie do programu.
6. Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana
z realizacją konkretnych przedsięwzięć
Zaświadczenia o działalności w Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich (także w
innej uczelni niż UEK) należy złożyć w Parlamencie Studenckim.
Parlament Studencki przygotowuje protokół z wynikami jednostce prowadzącej rekrutację.
Informacje o zasadach i terminach zatwierdzania punktów dostępne są na stronie:
http://psuek.pl/co-zrobic-zeby-wyjechac
7. Promocja UEK, wolontariat oraz inne formy aktywności i osiągnięcia, potwierdzone
na piśmie
Zaświadczenia powinny zostać wystawione na papierze firmowym lub z pieczątką i muszą
zawierać takie dane jak: okres trwania działalności (od – do), zakres obowiązków, dane
kontaktowe koordynatora projektu/przedsięwzięcia/. Szczegóły na str. nr 6.
UWAGA:
- Studenci ubiegający się o kolejny już wyjazd za pośrednictwem UEK nie mogą ponownie
otrzymywać punktów w kategoriach: od 3 do 7 za działalność, za którą otrzymali już punkty
w rekrutacji na poprzednie wyjazdy.
- Mogą natomiast otrzymywać punkty w każdej ze wspomnianych kategorii za działalność,
mającą miejsce w okresie pomiędzy poprzednią i bieżącą rekrutacją.
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III. PUNKTACJA

Lp. Kryterium

Ilość punktów
(Maksymalna ilość punktów jaką można
uzyskać w każdej z poniższych kategorii)

1.

Średnia ocen za dotychczasowy okres

Ilość punktów równa jest uzyskanej

studiów

średniej.
Średnia od 4,0 premiowana jest
dodatkowymi punktami:
(4,00 – 4,11) – 3 punkty
(4,12 – 4,22) – 4 punkty
(4,23 – 4,36 ) – 5 punktów
(4,37 – 4,53 ) – 6 punktów
(4,54 – 4,79 ) – 7 punktów
(4,80 – 5,50) – 8 punktów
Całkowita ilość punktów stanowi sumę
średniej ocen oraz punktów dodatkowych.

2.

Poziom znajomości języków obcych (na

0, 4, 5 lub 6 punktów

podstawie kwalifikacji w Studium Języków „0” oznacza negatywny wynik egzaminu

3.

Obcych - SJO)

językowego – aplikacja nierozpatrywana

Potwierdzony udział w zajęciach

0 – 3 punkty

prowadzonych w językach obcych i w
programach obcojęzycznych
4.

Potwierdzone zagraniczne doświadczenie

0 – 3 punkty

zawodowe
5.

Tutoring (programy Tutor, Buddy etc.)

0 – 3 punkty

6.

Poświadczona działalność w kołach

0 – 3 punkty

naukowych i organizacjach studenckich,
związana z realizacją konkretnych
przedsięwzięć (jednostka odpowiedzialna:
Parlament Studencki UEK)
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7.

Promocja UEK, wolontariat oraz inne

0 – 3 punkty

formy aktywności i osiągnięcia

Dodatkowe elementy brane pod uwagę w procesie rekrutacji:
- ilość miejsc, jakimi dysponuje UEK,
- rok i poziom studiów w momencie wyjazdu,
- zgodność profilu wybranej uczelni z kierunkiem/ specjalnością studiów *,
- motywacja do wyjazdu,
- referencje,
- wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (o ile dotyczy)
- specyficzne wymagania uczelni zagranicznej związane z daną ofertą wyjazdową.
* Uwaga: Student wybierając uczelnię powinien kierować się przede wszystkim
adekwatnością programu i stopnia studiów w uczelni zagranicznej w stosunku do programu
studiów w uczelni macierzystej po to aby uniknąć problemów wynikających z różnic
programowych etc.
Poszczególne programy, w tym Erasmus+ wymagają spójności tych programów i unikania
różnic programowych.

Uwaga:
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd leży po stronie uczelni
przyjmującej.
Punkty odnośnie kryteriów nr 3, 4, 5, 7 są nadawane NA PODSTAWIE KOPII
ZAŚWIADCZEŃ (oryginał obowiązkowo do wglądu)!!!!
Potwierdzony udział w zajęciach prowadzonych w językach obcych i w programach
obcojęzycznych

Punkty

Rodzaj zajęć

0,5

guest lecture (od 58 do 14 godzin lekcyjnych)

1

1 kurs, guest lecture (powyżej 15 godzin lekcyjnych)
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1,5

2 kursy

2

3-4 kursy, szkoła letnia, seminarium

2,5

5-6 kursów

3

Studia w języku obcym (o ile dyplom ich ukończenia nie stanowił
podstawy do zwolnienia z kwalifikacji językowej prowadzonej SJO)

Potwierdzone zagraniczne doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie z pracy
w firmie w Polsce w przypadku gdy językiem roboczym jest język obcy

Punkty

Związane z

Kierunkowe w

Niekierunkowe

kierunkiem studiów Polsce w jęz. obcym
0,5

od 1 do 2 miesięcy

-

1

od 1 do 2 miesięcy

od 2 do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy

1,5

1 miesiąc

od 2 do 3 miesięcy

2

od 1 do 2 miesięcy

powyżej 3 miesięcy

2,5

od 2 do 3 miesięcy

3

powyżej 3 miesięcy

PromockaUEK, wolontariat oraz inne formy aktywności i osiągnięcia

Punkty

Wolontariat UEK i poza UEK

0,5

drobna pomoc, ulotki

1

jednorazowa akcja, ważna rola

1,5

do 1 miesiąca

2

od 1 do 2 miesięcy

2,5

od 2 do 3 miesięcy

3

powyżej 3 miesięcy
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IV. Warunki, które student powinien bezwzględnie spełnić przed wyjazdem na częściowe
studia zagraniczne zostały opisane w Vademecum Stypendysty – do pobrania ze strony:
http://www.bpz.uek.krakow.pl/vademecum-stypendysty.html
Uwaga: Obowiązkiem studenta jest informowanie jednostki koordynującej rekrutację o
wszelkich zmianach m.in. danych kontaktowych, statusie studenta, rezygnacji etc.
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