
 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych studiami 

na zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus w roku 

akademickim 2017/2018, odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w 

pokoju 2.32. 

 

Studenci zainteresowani udziałem w rekrutacji uprzejmie proszeni są o złożenie kompletu 

dokumentów aplikacyjnych terminie od dnia 20 marca 2017 do dnia 10 kwietnia 2017  

(poniedziałek) godz. 10.00 w Dziekanacie WPiA Studiów Dziennych pokój 2.2. u Pani mgr 

Agaty Galbierz. Termin składania wniosków aplikacyjnych 10 kwietnia 2017 r. godz. 

10.00 JEST OSTATECZNY. 

 

Komplet dokumentów powinien składać się z : 

 

- formularza aplikacyjnego ( dostępnego na stronie www.erasmus.us.edu.pl), należy go także  

wypełnić i złożyć on-line 

 

- potwierdzonej przez Dziekanat informacji o średniej z dotychczasowego przebiegu 

studiów (średnia ocen bez OKM, czyli uwzględniająca wszystkie dotychczasowe oceny 

Kandydata z egzaminów i zaliczeń, łącznie z ocenami niedostatecznymi) 

 

- kopii dokumentu potwierdzającego stopień znajomości języka kraju lub języka 

wykładowego, w którym Kandydat zamierza studiować i zdawać egzaminy (dotyczy osób, 

które posiadają takie certyfikaty) 

 

- oświadczenia Kandydata, czy odbywał wcześniej studia lub praktykę w ramach Programu 

Erasmus, na jakim poziomie studiów i w jakim okresie czasu. 

 

- oświadczenia Kandydata, czy został zakwalifikowany do uczestnictwa w Programie 

Erasmus w roku akademickim 2016/2017 i po rezygnacji z wyjazdu poinformował o tym 

pisemnie Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynatora  Programu Erasmus WPiA  

w obowiązkowym terminie do 15 dni od upływu terminu złożenia aplikacji w zagranicznej 

uczelni partnerskiej. 

- W przypadku Studentów Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych – potwierdzonego 

przez ISM zaświadczenia, że Prawo, Administracja lub Przedsiębiorczość stanowią kierunek 

wiodący Studenta. 

 

 

http://www.erasmus.us.edu.pl/


 

KRYTERIA REKRUTACJI: 

- Zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim „Zasadami rekrutacji i realizacji 

wyjazdów w roku akademickim 2017/2018 dla Programu Unii Europejskiej Erasmus + 

(Erasmus Plus) KA 103 – Mobilność akademicka z krajami programu” (załączone do 

ogłoszenia o rekrutacji) :  

- Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest znajomość języka, w którym prowadzone są 

zajęcia na uczelni partnerskiej, na którą aplikuje Kandydat  

 

- Nadrzędne kryterium kwalifikacyjne stanowią wyniki w nauce Kandydata  

 

SPOTKANIE REKRUTACJYJNE : 

 

- Obecność Kandydatów na spotkaniu rekrutacyjnym JEST OBOWIĄZKOWA. Nieobecność 

na spotkaniu uznana zostanie za rezygnację z uczestnictwa w Programie Erasmus w roku 

akademickim 2017/2018.  W wyjątkowych przypadkach osoby  nieobecne na spotkaniu 

rekrutacyjnym mogą zostać zakwalifikowane na liście rezerwowej dołączonej do listy 

rankingowej rekrutacji. Obowiązkowa obecność nie dotyczy jedynie Studentów, którzy w 

terminie rekrutacji odbywają studia lub praktykę za granicą w ramach Programu Erasmus. 

 

- Kandydaci, którzy złożą wnioski aplikacyjne, a następnie  zrezygnują z uczestnictwa w 

Programie Erasmus przed  terminem spotkania rekrutacyjnego (12 kwietnia 2017 r.)  mają 

obowiązek poinformować o tym na piśmie Koordynatora Programu Erasmus WPiA. 

Oświadczenia o rezygnacji powinny być złożone w Dziekanacie WPiA Studiów Dziennych 

pokój 2.2. u Pani mgr Agaty Galbierz. 

 

dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska 

dr Katarzyna Pokryszka 

 

ZAŁĄCZNIKI : 

- lista uczelni partnerskich Programu Erasmus + 2017/2018 Wydziału Prawa i Administracji 

UŚ  

-  Zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2017/2018 dla Programu 

Unii Europejskiej Erasmus + (Erasmus Plus) KA 103 – Mobilność akademicka z krajami 

programu 

 


