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Zasady rekrutacji na stypendia w programie Erasmus+
Wyjazdy na studia
1. Zasady uczestnictwa w programie Erasmus+

Na stypendia studyjne w programie Erasmus+ mogą na naszym wydziale wyjechać studenci i studentki
studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, studiujący socjologię lub pracę socjalną. Wyjazd
musi zostać zrealizowany w trakcie kolejnego roku akademickiego następującego po roku akademickim, w
trakcie którego odbywa się rekrutacja.
Osoby studiujące obecnie na 3. roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd, który chcą zrealizować
na 1. roku studiów II stopnia na Wydziale Socjologii w semestrze letnim. Warunkiem realizacji wyjazdu
będzie wówczas rozpoczęcie studiów II stopnia na Wydziale w kolejnym roku akademickim, potwierdzone
podpisaniem umowy z UAM.
W przypadku studentów i studentek, którzy uczestniczyli w wymianie studenckiej w poprzednich latach,
możliwy jest ponowny wyjazd na studia, natomiast:
• pierwszeństwo przysługuje studentom i studentkom wyjeżdżającym po raz pierwszy;
• suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może
przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów.
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 z wszystkich przedmiotów 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, w którym mają się odbywać studia/praktyka na
poziomie co najmniej B1.

Warunkiem zrealizowania otrzymanego wyjazdu będzie też rozliczenie roku akademickiego
poprzedzającego rok akademicki, w którym odbywa się wyjazd.
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, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej –
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.
3. Kraje, uczelnie i czas trwania wyjazdu

Poniżej znajduje się lista uczelni, z którymi Wydział Socjologii UAM ma zawartą umowę na wyjazdy w
programie Erasmus oraz szczegółowe ustalenia dla każdej z umów. Wybierając uczelnię należy wejść na jej
stronę internetową, sprawdzić czy aktualnie oferuje zajęcia z zakresu kierunku, na którym studiujemy oraz
zapoznać się z ofertą zajęciową w języku, w którym będzie się studiować. Warto też skontaktować się z
tamtejszym koordynatorem/koordynatorką programu dla wydziału, na który zamierzamy pojechać, z
relacjami z uczestnictwa w programie w grupie: https://www.facebook.com/groups/WyjazdyzErasmus/
oraz poradami byłych Erasmusów na wydziałowej grupie Erasmus na MS Teams.
UWAGA: co roku odbywają się dwie rekrutacje. Podczas drugiej niektóre z niżej wymienionych uczelni mogą
być już niedostępne – informacje o aktualnie dostępnych ofertach można znaleźć w USOS.
Kraj

Uczelnia

Miasto

Cykl studiów

Język zajęć

Austria

Universität Wien

Wiedeń

lic., mgr, dr

Cypr

University of Cyprus Nicosia

Czechy

Uniwersytet
w Pilzno
Pilźnie
Masarykova
Brno
Univerzita
Uniwersytet Śląski Opava
w Opawie

Czechy
Czechy

Czas trwania
(miesiące)

niemiecki

Liczba
miejsc
2

lic., mgr, dr

angielski

2

5

lic., mgr, dr

angielski,
czeski
angielski,
czeski
angielski,
czeski

1

5

2

6

2

5

lic., mgr, dr
lic., mgr

5

Czechy

Hradec Králové lic.

Holandia

Univerzita Hradec
Králové
University
de
Strasbourg
Université
Pierre
Mendes
Aristotle University
of Thessaloniki
Universidad de La
Coruna
Universidad Pablo
de Olavide
Universidad
de
Granada
Universidad
de
Murcia
Erasmus University

Niemcy

Universität Bremen

Niemcy

Brandenburg
TU Cottbus
Cottbus
Fachhochschule
Fulda
Fulda
FH Regensburg
Regensburg

lic., mgr, dr

Leuphana
Universität
Universität
Bayreuth
University of Porto

Luneburg
(k. Hamburga)
Bayreuth

lic., mgr, dr

Porto

lic.

U. of 1 Decembrie
1918 Alba Iulia
Uniwersytet
w
Bukareszcie
Yüzüncü
Yil
(Centennial)
University
Cumhuriyet
University
Marmara
Universitasi
Mardin
Artuklu
Üniversitesi
ELTE
University,
Budapest
Universita di Trento

Alba Iulia

lic., mgr

Bukareszt

lic., mgr

Van

lic., mgr, dr

Sivas

lic., mgr, dr

Istambuł

lic.

Mardin

lic., mgr

Budapeszt

lic., mgr, dr

Trydent

lic., mgr., dr

Francja
Francja
Grecja
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Rumunia
Turcja
Turcja
Turcja
Turcja
Węgry
Włochy
Włochy

Strasbourg

lic., mgr, dr

angielski,
czeski
francuski

Grenoble

lic., mgr, dr

francuski

2

5

Saloniki

lic., mgr, dr

1

9

La Coruna

lic., mgr, dr

2

10

Sevilla

lic.

1

5

Granada

lic.

angielski,
grecki
hiszpański,
angielski
hiszpański,
angielski
hiszpański

2

5

Murcja

lic., mgr, dr

hiszpański

3

5

Rotterdam

lic., mgr, dr

1

5

Brema

lic., mgr

angielski,
flamandzki
niemiecki

2

10

angielski,
niemiecki
niemiecki

2

5

1

5

niemiecki,
angielski
angielski,
niemiecki
angielski,
niemiecki
portugalski,
angielski
angielski,
rumuński
angielski,
rumuński
angielski,
turecki
angielski,
turecki
turecki,
angielski
turecki,
angielski
angielski,
węgierski
angielski,
włoski
włoski,
angielski

2

5

1

9

2

12

1

5

2

5

3

5

5

10

1

10

1

5

2

10

1

5

2

5

1

6

U. degli Studi di Rzym
Roma La Sapienza

lic., mgr, dr
lic., mgr, dr

lic., mgr, dr

lic., mgr

2

10

5

10

4. 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: 520 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy: 500 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia,
Serbia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry: 450 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.
5. Harmonogram rekrutacji oraz jak złożyć wniosek
Rekrutacja odbywa się co roku między lutym i kwietniem. Dokładne terminy rekrutacji podane są na
stronach internetowych wydziału oraz w systemie USOS. Student/ka starający/a się o stypendium
zobowiązany/a jest w tym czasie:
• złożyć aplikację na wybrane miejsca stypendialne w systemie USOS (instrukcję można znaleźć tutaj:
https://tinyurl.com/usos-erasmus)
• dostarczyć niezbędne dokumenty koordynatorowi Wydziałowemu drogą elektroniczną
(dokumenty, skany, zdjęcia): poprzez stronę pod adresem https://tinyurl.com/erasmus2021studia
lub e-mail (Filip Schmidt, fschmidt@amu.edu.pl). Wymagane dokumenty to:
o zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów od rozpoczęcia studiów (do
uzyskania w dziekanacie, Biurze Obsługi Studenta lub poprzez USOS)
o dokumenty 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.

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-nastudia/dokumenty/aktualne
o https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-nastudia/dokumenty/20202021
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.

