Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Socjologii
Zasady rekrutacji na stypendia w programie Erasmus+
Wyjazdy na praktyki realizowane między kwietniem 2021 a marcem 2022
1. Zasady uczestnictwa w programie Erasmus+

Na praktyki w programie Erasmus+ mogą na naszym wydziale wyjechać
a. studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, studiujący socjologię
lub pracę socjalną
b. absolwenci i absolwentki kierunku socjologia lub kierunku praca socjalna, którzy ukończyli studia w
bieżącym roku akademickim lub roku akademickim poprzedzającym moment aplikacji o wyjazd.
W przypadku studentów/studentek lub absolwentów/absolwentek, którzy uczestniczyli w wymianie
studenckiej w poprzednich latach (na studiach lub praktykach), możliwy jest wyjazd na praktyki, natomiast:
• pierwszeństwo przysługuje student/k/om uczestniczącym w programie Erasmus+ po raz pierwszy;
• suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa na
aktualnym lub ostatnio ukończonym stopniu studiów oraz zakończeniu nie może przekroczyć 12
miesięcy.
Proces rekrutacji do programu na Wydziale Socjologii przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds.
Programu Erasmus, powoływana przez Dziekana Wydziału Socjologii, a następnie informuje o jej wynikach
każdą z osób, która złożyła wniosek o udział w programie oraz uczelniane Biuro Erasmus+.
Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje się w czerwcu w momencie podpisywania umowy. Do tego
momentu można zmienić decyzję, w razie gdyby zaistniały ku temu istotne okoliczności.
Realizacja wyjazdu musi być zgodna z aktualnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID19, obowiązującymi na UAM, w Polsce i w kraju docelowym oraz w instytucji przyjmującej w momencie
wyjazdu. W przypadku studiowania on-line z terytorium Polski stypendium nie przysługuje.
2. Kryteria kwalifikacji
1) Minimalne warunki ubiegania się o wyjazd to:
• średnia ocen od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku wynosząca co
najmniej 3,5 (potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studenta lub „Transcript of
records” lub innym ekwiwalentnym dokumentem)
• oraz udokumentowana znajomość języka niezbędnego do realizacji praktyk w podmiocie
zagranicznym na poziomie co najmniej B1
• oraz wstępna zgoda podmiotu, w którym ma odbyć się praktyka, na jej realizację, która może
być wyrażona w formie kopii korespondencji email, dokumentu lub jego skanu.

2) W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o wyjazd jest większa niż liczba miejsc, o
przyznaniu wyjazdu decyduje najpierw fakt, czy w przeszłości uczestniczyło się już w programie (w
pierwszej kolejności stypendia przydzielane są osobom jadącym po raz pierwszy), a następnie –
ranking punktowy obliczony na bazie sumy wyniku uzyskanego wg dwóch poniższych kryteriów:
a. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, od początku studiów do momentu składania
wniosku – maksymalnie 15 punktów. Za każdą wartość wynoszącą 0,1 powyżej średniej
wynoszącej 3,5 student/ka otrzymuje 1 pkt.
b. Znajomość języka niezbędnego do realizacji praktyk w podmiocie zagranicznym –
maksymalnie 15 punktów. Znajomość języka musi być formalnie potwierdzona
certyfikatem, zaświadczeniem lub oceną z lektoratu i/lub oceną z języka, w którym mają
się odbywać studia/praktyka, jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
na świadectwie maturalnym. Udokumentowanie poziomu językowego na poziomie:
• B2 – zapewnia 5 punktów x ewentualny wskaźnik procentowy, o którym mowa w
punkcie (c), oparty na ocenie widniejącej na dokumencie;

•

C1 – zapewnia 10 punktów x ewentualny wskaźnik procentowy, o którym mowa w
punkcie (c), oparty na ocenie widniejącej na dokumencie;
• C2 – zapewnia 15 punktów x ewentualny wskaźnik procentowy, o którym mowa w
punkcie (c), oparty na ocenie widniejącej na dokumencie,
przy czym przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na świadectwie
maturalnym jest uznawany za ekwiwalent poziomu B2, a matura dwujęzyczna – za
ekwiwalent poziomu C1.
c. W przypadku jeśli zaświadczenie, certyfikat lub świadectwo dla danego poziomu zawiera
ocenę:
• i jest ona wyrażona w procentach, wówczas ta wartość procentowa jest mnożona
przez ww. liczbę punktów i w ten sposób obliczany jest wynik dla kryterium
językowego;
• zawiera ocenę i jest ona wyrażona na skali ocen, wówczas ocena ta przeliczana
jest na wartość procentową stosownie do skali ocen, na której ją wystawiono
(przy założeniu, że najwyższa możliwa ocena w danej skali ocen to 100%, a
najniższa możliwa ocena to 0%, np. w skali uczelnianej ocena bdb to 100%, db+ to
83%, db to 67%, dst+ to 50%, dst to 33%), a następnie mnożona przez liczbę
punktów dla danego poziomu językowego, o której mowa w punkcie (b) i w ten
sposób obliczany jest wynik dla kryterium językowego.
d. W przypadku, gdy wynik dwojga studentów/studentek, obliczony na podstawie kryteriów
określonych w punktach a-c, jest identyczny, o przyznaniu miejsca rozstrzyga dodatkowy
ranking punktowy obliczony na bazie sumy wyniku uzyskanego wg dwóch poniższych
kryteriów:
i. Udokumentowana działalność naukowa: uczestnictwo w projektach badawczych,
konferencjach naukowych, autorstwo artykułów naukowych, nagrody, stypendia,
aktywność w kołach naukowych oraz organizację seminariów i konferencji.
ii. Udokumentowana działalność wolontariacka lub społeczna: praca w roli
wolontariusza/wolontariuszki, praca w organizacji pozarządowej lub harcerskiej,
uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
Za każdy udokumentowany przypadek którejś z ww. działalności otrzymuje się jeden
punkt.
W przypadku uzyskania stypendium osoba uczestnicząca w programie będzie zobowiązana do
wypełnienia i zawarcia porozumienia, którego wzór można znaleźć tutaj:
https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-na-praktyke/dokumenty/20192020
podpisania umowy z uczelnią oraz przestrzegania zasad uczelnianych i krajowych, opisanych na stronie
https://erasmus.amu.edu.pl/
3. Kraje i podmioty

Studenci/studentki zainteresowani/e wyjazdem mogą ubiegać się o realizację praktyki w dowolnym
podmiocie posiadającym osobowość prawną, zlokalizowanym w kraju uczestniczącym w programie
Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein,
Norwegia, a także Szwajcaria i Turcja). Praktykę można odbyć w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach
non-profit, jednostkach administracji państwowych czy też innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki,
muzea, czasami w placówkach naukowo-badawczych. Nie mogę to być jedynie instytucje Unii Europejskiej
ani polskie firmy, ambasady, konsulaty lub inne podmioty związane z Polską.
Propozycje dotyczące takich instytucji można znaleźć m. in. na stronach:
• https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-na-praktyke/oferty-praktyk
• https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-na-praktyke/przydatne-linki
4. Czas trwania praktyki

Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące i maksymalnie 3 miesiące.

Wyjazd musi być realizowany między kwietniem 2021 a marcem 2022 w sposób niekolidujący z
ewentualnymi obowiązkami wynikającymi ze studiowania.
5. Stawki stypendialne do poszczególnych krajów w roku akademickim 2021/22

Stawka zależy od kraju wyjazdu.
•
•
•

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania: 620 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy: 600 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry: 550 EUR

Ww. stawki są uzupełnione o dodatek w przypadku osób, które w semestrze poprzedzającym wyjazd
pobierają stypendium socjalne.
Niezależnie od otrzymywanego stypendium Erasmus+ student/ka może nadal otrzymywać stypendia
dla najlepszych studentów, naukowe, rektora, socjalne, itp., jeżeli zostało/y mu ono przyznane na
odrębnych zasadach. Może też otrzymywać ewentualne wynagrodzenie od podmiotu, w którym
realizuje praktykę, pod warunkiem, że nie pochodzi ono z funduszy unijnych.
6. Harmonogram rekrutacji oraz jak złożyć wniosek
Rekrutacja trwa do 7 marca.
Student/ka starający/a się o stypendium zobowiązany jest w tym czasie:
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o zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów od rozpoczęcia studiów (do
uzyskania w dziekanacie/Biurze Obsługi Studenta lub poprzez USOS), a w przypadku osób,
które ukończyły studia – o średniej ocen z całych studiów (na ostatnim ukończonym
poziomie)
o kopia dyplomu (w przypadku osób, które ukończyły studia)
o dokument(y) potwierdzające znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia
(certyfikaty, zaświadczenia, oceny z lektoratu, świadectwa maturalne i/lub inne
dokumenty)
o dokumenty potwierdzające ewentualne osiągnięcia dodatkowe, o których mowa w
punkcie 2-2d.
o wstępna zgoda podmiotu, w którym ma odbyć się praktyka, na jej realizację, która może
być wyrażona w formie kopii korespondencji email, dokumentu lub jego skanu.

Wyniki I rekrutacji zostaną ogłoszone przez system USOS w terminie do 15 marca 2021 roku.
Odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań można znaleźć
• w sekcji FAQ na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/studenci/erasmus
• na stronach uniwersyteckiego Biura Erasmus+
o https://erasmus.amu.edu.pl/
o https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-napraktyke/dokumenty/aktualne
Odpowiedzi na inne pytania związane z ofertą stypendialną oraz zasadami rekrutacji, a także innymi
kwestiami związanymi z programem Erasmus+ udziela Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus dr
Filip Schmidt, fschmidt@amu.edu.pl.

