
Zasady kwalifikacii studenta do wyjazdu na studia zagranicę w ramach Programu Erasmusł
obowiązujące w PWSZ w Tarnowie

Komisja rekrutacyjna dzińająca w ramach Insty.tutu lub kierunku studiów pgd
przewodnictwem koord},natora ERASMUS+ dla Akcji 1 KA107 kwalifikuje studenta do
wyjazdu. W skład komisji wchodzą trzy osoby: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju"
koordynator ERASMUS+ dla Akcji 1 KAl07. koord},nator zakładowy lub dyr.ektor właściwego
Instytutu lub kierownik właściweeo kierunku studiów. Kńdy zakwalifikowany kandydat
starający się o wyjazd na studia za granicę do kraju partnerskiego podlega następującym
kryteriom koŃursu:
1. dobre wyniki w nauce (średnia z roku poprzedzającego kwalifikację),
2. znajomośó języka, w którym prowadzone sązajęcia w uczelni partnerskiej,
3. ustne przedstawienie argumentów przemawiających zamotywacją do wyjazdu,
4. doświadczenie związane zldziałęmw akcjach w ramach Programu Erasmus*,
5. orzeczenie o niepełnosprawności,
6. stypendium socjalne.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przęz dwie lub więcej osób odbędzie się druga
część koŃursu. Kandydaci zostaną poproszeni o przygotowanie listu motywacyjnego
(pisemnego przedstawienia argumentów przemawiających za motywacją do wyjazdu),
zaświadczęnie o znajomości języka obcego i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
przed komisją. Komisja pisemnie poda argumenty przemawiające za wyborem odpowiedniego
kandydata i poda je do wiadomości zainteresowanych kandydatów.

Ostatnim etapem zakwalifikowania się kandydata jest akceptacja kandydata w uczelni
partnerskiej.

Najwyższa ilość punktów uzyskana za podane wyżęj krYeria jest warunkiem zakwalifikowania
się kandydata do wyjazdu na studia za granicę w ramach Programu Erasmusf.

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA:

1. Punkty zauzyskarle wyniki w nauce ptzez kandydata w roku akademickim}}|7 l 2018
Srednia ważona z wszystkich przedmiotów ocena z przedmiotu wiodąceso

Srednia
ocen

J 3,5 4 4,5_5 3_3,5 4 4,5_5

Uzyskane
pkt

0 i 2 3 0 2 a
J

Razem
pkt

2. PuŃty uzyskane zaznaiomość ięzyka obcego
Ocena na zaliczenie lub z egzałrinu
końcowego

Ocena poziomu znajomości języka
obcego od lektora

Oceny 3_3,5 4 4,5_5 B1+ B2 B2+
Uzyskane
pkt

0 1 2 1 ż J

Razem pkt



3. PuŃtv uzyskane za motywacię
niska motywacia średnia motywacia wysoka motywacia

uzyskane pkt 0 1 ż
Wyjaśnienie / Uwagi

4. puŃtv dla kandvdatów staraiących się o wyiazd na studia zagrańczne pierwszy raz
kandydat dwa lub
więcej ruzy brał
udziń w akcjach
Programu Erasmusł

kandydat tylko raz
brał udział w akcjach
Programu Erasmusł

kandydat nie brał
udziału w akcjach
Programu Erasmus*

uzyskane pkt 0 1 2

5. punktv dla kandvdatów z orzeczęniem o niepełnosprawności
brakorzęczęnia orzeczenie (dokument

potwierdzający
niepełnosprawność)

Uzyskane pkt 0 5

6. puŃtv dla kandydatow zę stypendium socialnym
brak dokumentu dokument potwierdzający

prawo do korzystania ze
stypendium socialnego

uzyskane pkt 0 2

KANDYDAT uzyskał: _ pkt
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