
Zasady rekrutacji dodatkowej na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku 
akademickim 2020/2021 (wyjazdy tylko na semestr letni)  

 
1. Do rekrutacji dodatkowej może przystąpić student, który: 

- nie przystąpił do rekrutacji głównej w marcu 2020 r. 
- przystąpił do rekrutacji głównej i zrezygnował z losowo przydzielonej  uczelni lub 
- zrezygnował z wyjazdu z uczelni ze swojego wyboru ze względu na COVID-19 lub 
- przystąpił do rekrutacji głównej i zrezygnował z  uczelni ze swojego wyboru, a rezygnacja   
  była spowodowana sytuacją życiową uniemożliwiającą zaakceptowanie kwalifikacji.  
 
 

2. Do rekrutacji mogą przystąpić studenci: 

 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; 
 2. roku studiów I stopnia i II stopnia (studenci II stopnia - wymagana zgoda promotora); 
 3. roku studiów I stopnia (wymagana zgoda promotora); 
 1. roku studiów II stopnia  Programu ARIMA oraz MERCURI; 
 2. i 3. roku studiów I stopnia 3,5-letniego Kierunku Logistyka; 
 2. semestru studiów II stopnia 1,5- letniego Kierunku Logistyka (wymagana zgoda 

promotora); 
 doktoranci  zainteresowani wyjazdem proszeni są o bezpośredni kontakt z BWM;     
 studenci, którzy odbyli wyjazd w semestrze letnim 2019/2020 mogą przystąpić do rekrutacji 

tylko pod warunkiem zdania wszystkich egzaminów z zaległych semestrów, rozliczenia się z 
wyjazdu zagranicznego i otrzymania rekomendacji Dziekana. 

3. Studenci realizujący wyjazd stypendialny w trakcie rekrutacji nie mogą przystąpić do naboru.  
 

4. Stypendia przyznawane są tylko na jeden semestr (brak możliwości przedłużenia pobytu na 
semestr zimowy).   
 

Jakie kryteria formalne musisz spełnić? 

 Średnia minimum 3,5  

Musisz posiadać minimalną średnią 3,5 z wszystkich poprzedzających zamkniętych 
semestrów na danym poziomie studiów, do sesji zimowej włącznie. Dla Programu  
ARIMA i MERCURI wymagana jest średnia z poprzedniego poziomu studiów. 

 Język wykładowy- B2 

Musisz posiadać znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie 
minimum B2. Jeśli w pliku z kryteriami znajduje się informacja o wymogu certyfikatu lub 
zaświadczenia od lektora, musisz je dołączyć w momencie składania wniosku o 
stypendium na naszej stronie. 

 Musisz posiadać rozliczone wszystkie poprzednie wyjazdy do semestru letniego 
włącznie realizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (pamiętaj, że nie 
możesz aplikować będąc teraz zagranicą). 



 Musisz otrzymać rekomendację Dziekana/ Prodziekana/ Koordynatora Programu (BWM 
przesyła bezpośrednio zapytanie do Dziekanatu po złożeniu zakończeniu rekrutacji). 

 Musisz otrzymać zgodę Promotora jeśli wyjazd odbędzie się na ostatnim semestrze                 
(o zgodę prosisz dopiero po otrzymaniu informacji z BWM o wstępnej kwalifikacji). 

 

 

Co musisz zrobić aby zaaplikować? 

 sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria formalne 

 zapoznaj się z plikiem „Kryteria wyboru uczelni na rok akademicki 2020/2021 (lista 
wolnych miejsc)”  

 w tej rekrutacji dostępne są  TYLKO UCZELNIE WSKAZANE W PLIKU, pomimo że we 
wniosku o stypendium online będą widoczne wszystkie uczelnie partnerskie  

 w kolumnie „poziom studiów” znajdują się linki do oferty studiów poszczególnych 
uczelni  

 Sprawdź interesujące Cię uczelnie partnerskie pod kątem oferty studiów, terminów 
aplikowania, dokumentów aplikacyjnych, kosztów życia, zakwaterowania etc. 

 Sprawdź przedmioty, które będziesz miał/-a do końca swoich studiów w UE Katowice 
na tym samym poziomie studiów i porównaj je z ofertą przedmiotów w interesującej Cię 
uczelni, pamiętając że: 

- przedmiot zagraniczny może zostać uznany i przepisany z oceną, jeśli merytorycznie 
sylabusy się pokryją i właściwy Prodziekan oraz osoba odpowiedzialna za przedmiot 
wyrażą na to zgodę 

- przedmiot zagraniczny może zostać uznany w poczet przedmiotów swobodnego wyboru 
(pozostałych Ci do końca obecnego poziomu studiów) 

- przedmiot zagraniczny może zostać uznany jako dodatkowy w Twoim programie 
studiów    

 Przygotuj zdjęcie o objętości do 300KB (idealnie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm, typu 
legitymacyjnego), dowód osobisty (wymagany PESEL) lub paszport (obcokrajowiec) oraz 
legitymację studencką.  

 Przygotuj certyfikat bądź zaświadczenie od lektora (jeśli jest wymagane przez uczelnię 
partnerską- sprawdź na stronie konkretnej uczelni zagranicznej). 

 Sprawdź fora, opinie na naszej stronie i grupy na Facebooku- opinie innych studentów 
mogą pomóc Ci dokonać dobrego wyboru.  

 Sprawdź, czy oprócz stypendium, które będziesz otrzymywać, dysponujesz  
odpowiednimi funduszami, zanim zdecydujesz się na konkretny kraj, miasto i uczelnię. 



 Złóż terminowo wniosek online na naszej stronie internetowej, pamiętając o poprawnym 
jego wypełnieniu i załączeniu wszystkich wymaganych załączników wskazując 4 uczelnie 
w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.  

 

Jak prawidłowo zaaplikować do uczelni partnerskiej? 

Ważne! aplikując online zaznaczasz Kierunek/ Poziom studiów/ Rok studiów jako student z marca 
2020 r. (tylko wtedy pojawią się właściwe uczelnie), natomiast w uwagach wpisujesz bieżące 
informacje nt  Kierunku/ Poziomu studiów/ Roku studiów (stan na październik  2020 r.). Nie 
dotyczy studentów kierunku MERCURI, którzy wpisują dane bieżące, tj. z roku akademickiego 
2020/2021 oraz wybierają tylko odgórnie narzuconą uczelnię.  

Przykład:  
a) Student, który obecnie przebywa na 3 roku studiów pierwszego stopnia powinien wpisać  

Kierunek/ Poziom studiów/ Rok zgodnie ze swoim 2. rokiem studiów. Jednocześnie w 
polu UWAGI proszę wpisać obecny rok studiów. 

b) Student, który obecnie jest na 1-szym roku studiów drugiego stopnia, powinien wpisać 
Kierunek zgodnie ze swoim 3. rokiem.  
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. 

 

Jak wygląda proces weryfikacji Twojego wniosku i przydzielenia uczelni? 

 Po złożeniu wniosku online spełniającego wymogi formalne, BWM przesyła zapytanie do 
Dziekanatu celem uzyskania średniej oraz informacji o rekomendacji do wyjazdu bądź jej 
braku. 

 BWM uzupełnia powyższe dane w systemie. System dokonuje przydzielania studentów do 
uczelni, biorąc pod uwagę: 

- tylko studentów, którzy złożyli terminowo kompletny wniosek (do 21 października do 
12:00) 

- tylko studentów, których średnia jest wyższa lub równa 3,5 

- tylko studentów, którzy otrzymali pełną lub warunkową zgodę Prodziekana 

 Po uzyskaniu z BWM informacji o przydzieleniu do uczelni z własnego wyboru lub do uczelni 
losowo przydzielonej, będziesz mógł: 

- potwierdzić przyjęcie wskazanej uczelni lub 

- zrezygnować ze stypendium  

 Po uzyskaniu z BWM informacji o niezakwalifikowaniu do wyjazdu z powodów formalnych,  
będziesz musiał czekać do przyszłorocznej rekrutacji głównej (w marcu 2021 r.). 

 Jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów, będziesz musiał dosłać e-mailem zgodę 
promotora na wyjazd (w przypadku nieotrzymania zgody, nie otrzymasz ostatecznej 
kwalifikacji).   


