Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)
KA103

Rok akademicki 2020/2021
PNEJ REKRUT
NA STYPENDIUM ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE)
W CELU

(SMS)
DO UCZELNI Z

DEFINICJE:
1. Kraje programu
Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa,
Macedonia
1

Rumunia, Serbia,

2. studenci

3.

4
-Erasmus,
Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus.
5. lista rankingowa
przyznania stypendium
Erasmus.
PNEJ REKRUTACJI:

decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ws.
.

1. Rekrutacj

instytut)

UKSW).
2.
fundusze Erasmus+ (typu SMS) w celu odbycia
3.
5 i 6

lub Europejskiego
przepisami
tam pobytem, w charakterze stypendysty programu Erasmus+.
4.
jak i niestacjonarnych.
5. W rekrut
II

stopnia

stopnia,
oraz

uczest

UKSW.

W
rekrutacji

studenci

pierwszego

oraz pierwszego

stopnia
pod warunkiem realizacji

. W takich przypadkach k

ana

jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
6. W rekrut
na studia drugiego stopnia. Wskazane jest, aby studenci ci byli kwalifikowani
na wyjazdy w semestrze letnim.
7.

uczelniami.
8. W rekrutacji podstawowej
II

.
wych nie

9.
programu Erasmus+.

podczas urlopu

10. Student nie mo

11.
przyznane stypendium programu LLP22 i 23.
12. W rekrut
w cel

w ramach Programu LLP-

Erasmus oraz Erasmus+.
13.

(KA1/1-HE) KA103
z

14.

2 oraz 23.
osoba zakwalifikowana na stypendium Erasmus+ typu (KA1/1-HE) KA103,

zwane dalej
pisemnego

potwierdzenia

oraz do podpisania umowy indywidualnej z UKSW.
15.
Erasmus Charter for Higher Education)
Europe

na

rok

akademicki

2020/2021,

do uczestnictwa w programie.
16. Rekrut
po
w szcze
(rekrutacja na jeden lub dwa semestry),

lub drugiego),

17. W celu przeprowadzenia rekrutacji na stypendium Erasmus+ dziekan/kierownik
jednostki
koordynator
jednostki UKSW.

oraz pracownik danej
tora

rekrut

18.
jednostkach

procedura

rekrut

zatwierdzan

. Informacje o zasadach

i

uczelniach partnerskich, liczbie miejsc,

przejrzysty do
internetowej
19. Podstawowymi

ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.
kryteriami

rekrut

jego

Erasmus+).
rekrutacji na stypendium.

ich
20.
do egzaminu

zwanym SJO).

w semestrze letnim tego samego roku akademickiego. W takich przypadkach
Uczestnictwo
w programie LLPz
przez

SJO

pokrywa

UKSW

ze

Erasmus+ (Organisation Support).
21.
elektronicznym

USOSweb

tj. o tym, czy do dnia rekrut
LLP-Erasmus, Erasmus+

ci

oraz czy przyznane

studenta zrealizowane z ramienia UKSW

lub innej uczelni. W przypadku zrealizowania wyjazdu w ramach programu LLPErasmus, Erasmus+ z uczelni innej

andyd

wska
w raporcie

do Narodowej Agencji Programu Erasmus.

22. W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3
maksymalny 12

ce,

i 23 przy czym w czasie rekrutacji
na jeden lub dwa semestry.

23.
okres 12

cy

okresu stypendialnego zostanie
w

ci

jako stypendysta LLP-Erasmus i Erasmus+ (ze stypendium

lub bez).
24.
stypendialny wynosi 24 mies
w

jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium

lub bez).
25. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ s
stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
26.
na

ci toku stud

w ramach programu Erasmus+ bez stypendium

finansowego.
27.

omisji rekrutacyjnej

28. Rekrut

do dnia wskazanego w Decyzji
2

i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem

systemu USOSweb. Do tego dnia
Zatwierdzone procedury rekrutacyjne oraz
p

rekrut

do DWM

W przypadku rekrutacji podstawowej
rekrutacji
podane w stosownych decyzjach
prorektora.
W przypadku rekrutacji podstawowej
rekrutacji

3

.

rekrutacji
ne rekrutacje wydanych przez

z tych rekrutacji

29.

dzie przyznane stypendium zgodnie
z

omisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyzna Uniwersytetowi

30. W

przypadku

otrzymania

niewystarczaj

prorektor ds.

UKSW okre li dodatkowe kryteria

przyznawania funduszy.
31.
od

terowania.
stypendium

32.
socjalne w UKSW
zostanie przyznane dofinansowanie z funduszy projektu
ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.

finansowanego z PO WER.

stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.
33.
fundusze
na wyjazd i n
Przyznana
dofinansowania

dodatkowo

kwota

iczona jako koszty rzeczywiste,

udokumentowania w

Do

potrzebami. Edycja 3. finansowanego z PO WER.
34. Przed

i po

student
Systemu Edukacji

oraz

UKSW. Niewy
odpowiednio:

odane
.

h
w przypadku

w
przez studenta.
35.

30 dni przed

student skierowany na studia
jest do podpisania umowy indywidualnej w Dziale
UKSW.

roku

/semestru /trymestru w uczelni
z przyznanego stypendium.
36.
, podpisanego i
przez

rozpatrzonego

/instytutowego formularza rezygnacji.

37.
z listy rezerwowej. Osobie tej p
Zobow

38. Pos

a

nie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

39.

rekrut
w Monitorze UKSW oraz
.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Pr
m

obszernych

