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www.univ.rzeszow.pl - stypendia – Erasmus - wyjazdy
studentów
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Informacje dla studentów zakwalifikowanych na
studia:
Uczelnie partnerskie – sposób aplikowania
Prezentacja
Zasady wyjazdów studentów UR za granicę



-

LLP/ERASMUS
Przypuszczalna wysokość grantu (stypendium):
NORWEGIA, FINLANDIA, ISLANDIA, DANIA

- 580 Euro/m-c

WLK BRYTANIA, BELGIA, HOLANDIA, NIEMCY,
HISZPANIA, PORTUGALIA, WŁOCHY

– 380 Euro/m-c

CYPR, TURCJA

– 340 Euro/m-c

BUŁGARIA, CZECHY, ESTONIA, ŁOTWA, RUMUNIA,
WĘGRY, SŁOWACJA

– 260 Euro/m-c

Wysokość grantu może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej informacji
z Agencji Narodowej Programu Erasmus w Warszawie
Otrzymany grant z budżetu Programu Erasmus jest przeznaczony na pokrycie dodatkowych,
a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

LLP/ERASMUS
NA ILE WYJECHAĆ: SEMESTR CZY ROK?

To zależy od Was i od uczelni partnerskiej
(np. Universidad de Zaragoza – pielęgniarstwo – 3 miesiące,
Universidad de Huelva – 1 semestr, gdy uczęszcza się na zajęcia w języku angielskim)





Wyjazd na cały rok akademicki – grant na cały rok
Semestr zimowy lub letni – grant na jeden semestr
Przedłużenie pobytu na semestr letni oznacza:
- II semestr bez grantu lub
- II semestr z grantem, jeśli zostaną pieniądze
Nie można przedłużać pobytu z semestru letniego na semestr zimowy!!!
Pobyt na stypendium Erasmusa może trwać tylko w ramach jednego roku
akademickiego.
Pobyt za granicą nie może być krótszy niż 3 miesiące!!!!

LLP/ERASMUS
Studenci wyjeżdżający na ostatnim roku studiów (lic., mgr)
muszą uzyskać pisemną zgodę promotora na pobyt za granicą.
Studenci wyjeżdżający na I roku studiów uzup. magisterskich
muszą mieć status studenta UR w momencie wyjazdu,
co oznacza, że nie mogą wyjechać przed 1 października!!!

Studenci I roku sum muszą dostarczyć z dziekanatu
zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na sum.
Studenci niezakwalifikowani na studia magisterskie lub podejmujący takie studia na innej
uczelni niż UR nie mogą wyjechać z UR na studia w ramach Programu Erasmus!!!
Studia za granicą w ramach Erasmusa stanowią część studiów danego studenta, dlatego
wybranie w uczelni partnerskiej lub zaliczenie tylko lektoratu języka obcego spowoduje
zwrot grantu w całości i utratę statusu studenta Erasmusa
(nie dotyczy studentów filologii)

LLP/ERASMUS

APPLICATION FORM
Application form należy wypełnić:




ON-LINE
np. do Danii – Vitus Bering, Hiszpanii - Politecnica de Valencia, Włoch –
Roma Tre, Ciudad Real, Toledo, Albacete (prawo)
NA KOMPUTERZE lub ręcznie (jeśli jest to plik pdf.)

Czyli zgodnie z życzeniem i procedurą aplikacyjną danej uczelni partnerskiej




Należy dokładnie przeczytać informacje:
„Uczelnie partnerskie – sposób aplikowania”

(http://www.univ.rzeszow.pl/stypendia/erasmus/index.php?id=wyjazdy_studentow)

Informacje dla studentów Erasmusa (lub Incoming Students lub Exchange
Students) umieszczone na stronie internetowej uczelni, do której się wyjeżdża
i postępować zgodnie z procedurą aplikacyjną.
Bardzo ważny jest „ECTS Guide”.

LLP/ERASMUS
APPLICATION FORM
Application form należy wypełniać:
•
•
•
•
•
•
•
•

DRUKOWANYMI LITERAMI
Czarnym długopisem (jeśli ręcznie)
CZYTELNIE
Aktualne dane: adres zamieszkania, kierunek studiów, e-mail (posiadanie
własnego adresu e-mailowego jest obowiązkowe!!), itp.
W języku angielskim!!! lub niemieckim do Niemiec
Name of sending institution: UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ERAMSUS ID CODE: PL RZESZOW02
Name of receiving institution: wpisać nazwę uczelni przyjmującej, najlepiej
w języku macierzystym

LLP/ERASMUS
APPLICATION FORM
Dane uczelni oraz koordynatorzy
Uniwersytet Rzeszowski
– Rejtana str. 16 C, 35-959 Rzeszów, Poland
•

• Institutional Coordinator:
- Lucyna Kustra - Head of International Relations Office, Institutional Coordinator
Rejtana str. 16 C, 35-959 Rzeszów, Poland
tel./fax: +48 17 872 10 71, e-mail: lkustra@univ.rzeszow.pl
• Departmental Coordinator:
- wykaz w broszurce
Pedagogika- ma być mgr Anna Englert-Bator - a.m.englert@gmail.com

Program ERASMUS
APPLICATION FORM


Diploma/degree for which you are currently studying: .................
M.A., B.A. etc.



Number of higher education study years prior to departure abroad:........
czyli obecny rok studiów

LLP/ERASMUS

LEARNING AGREEMENT
/Porozumienie o programie zajęć/
 LA zawiera listę przedmiotów lub modułów, na które student zamierza
uczęszczać
 LA podpisuje:
- student,
- uczelnia macierzysta studenta czyli koordynator kierunkowy
(departmental coordinator) i institutional coordinator
- uczelnia przyjmująca studenta, która tym samym gwarantuje,
że przyjeżdżający student może uczęszczać na zaplanowane zajęcia
z określonych przedmiotów.
 LA należy wypełnić w 3 egz. (oryginały) – 1 dla studenta, 1 dla UR,
1 dla uczelni partnerskiej (wysyłamy 3 egz. razem z application form)

LLP/ERASMUS

Changes to LEARNING AGREEMENT
/Zmiany do Porozumienia o programie zajęć/
Po przyjeździe do uczelni partnerskiej i zapisaniu się na zajęcia należy
wypełnić i przysłać w ciągu miesiąca podpisany przez uczelnię przyjmującą
oryginał Changes to Learning Agreement /Zmiany do LA/

LLP/ERASMUS

LEARNING AGREEMENT
/Porozumienie o programie zajęć/
• Punkty ECTS – 27-33 na semestr, 60 na rok akademicki
Można kontaktować się z uczelnią partnerską w sprawie przedmiotów na
dany semestr czy rok akademicki – e-mail bezpośrednio do koordynatora
wydziałowego (departmental/academic coordinator) lub do International
Relations Office.

LLP/ERASMUS

ACCOMMODATION FORM
- Należy dołączyć do application form (jeśli jest).
- Informacje o zakwaterowaniu:
na stronach internetowych uczelni partnerskiej
na stronach UR – Pytania i odpowiedzi byłych studentów Erasmusa
zostaną przesłane bezpośrednio do studenta po zaakceptowaniu przez
uczelnię partnerską (np. W. Brytania)
Nie wszystkie uczelnie gwarantują zakwaterowanie w akademiku.
Studenci wynajmują mieszkania np. w Hiszpanii.
Najlepiej pytać o radę byłych studentów Erasmusa
Uczelnie polecają zakwaterowanie tymczasowe.

LLP/ERASMUS
Dokumenty, niezbędne do wysłania do uczelni partnerskiej:
 Application Form – 1 oryginalny egzemplarz
 Learning Agreement – 3 oryginalne egz.
 Accommodation form
 zdjęcie (przeważnie jedno)
 Transcript of Records – czyli wykaz w j. angielskim wszystkich
dotychczasowych przedmiotów z ocenami i punktami i skalą polskich ocen–
przygotowany osobiście przez studenta i podpisany przez koordynatora
kierunkowego/wydziałowego lub dziekana.


ew. inne dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą
(np. potwierdzenie znajomości języka obcego)

należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą jak
najszybciej. DEADLINE do wysłania 15.05 i później.
(niezależnie od tego czy wyjazd nastąpi w pierwszym czy w drugim semestrze)

Program ERASMUS

Konieczność zgłoszenia przez Dział Współpracy z Zagranicą
osób zakwalifikowanych na studia do danej uczelni
- proszę o przypomnienie

LLP/ERASMUS
Universidad Politecnica de Valencia
Universidad Cardenal Herrera CEU
Wymagają zaświadczenia o znajomości języka hiszpańskiego.
Proszę dokładnie sprawdzić czy inne uczelnie nie wymagają
takiego zaświadczenia!!!
Uczelnie partnerskie robią na start test znajomości języka hiszpańskiego
np. Universidad Cardenal Herrera CEU, Valencia



Pismo z Universität Bielefeld o konieczności znajomości języka niemieckiego


Oceny negatywne w uczelni partnerskiej z powodu braku znajomości
języka wykładowego.

LLP/ERASMUS

KURSY JĘZYKOWE w UR
Bezpłatne
• język hiszpański
• język włoski
Obecność obowiązkowa !!!
Spotkanie informacyjne – 7 maja, godz. 18.00
- j. włoski - mgr Alina Paliwoda-Wielgos – Rejtana, Bud. A1, sala 110
- j. hiszpański –….................................... – Rejtana, Bud. A1, sala 110

Należy donieść kopię zaświadczenia o zakończonym kursie
(wraz z poziomem znajomości języka) do DWZ.

LLP/ERASMUS
EILC - Erasmus Intensive Language Courses
/Intensywne kursy językowe Erasmusa –
kursy przygotowawcze w zakresie rzadziej używanych i nauczanych języków/
KRAJE – Dania, Norwegia, Islandia, Węgry, Włochy, Rumunia, Turcja, Czechy,
Słowacja, Finlandia, Hiszpania – j. kataloński, baskijski itp.
 Wszystkie informacje na temat EILC:
http://www.erasmus.org.pl/strefa-uczelni/kursy-jezykowe
- Wykaz uczelni organizujących kursy
- Application form / Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie i wysłać na adres:

lkustra@univ.rzeszow.pl jak najszybciej!!!

LLP/ERASMUS

TRANSCRIPT OF RECORDS
/wykaz zaliczeń/
– otrzymywany po zakończeniu studiów w uczelni partnerskiej
Standardowy druk lub
• Własny druk uczelni partnerskiej
z:
- Wykazem przedmiotów, na jakie uczęszczał student
- Punktami ECTS /European Credit Transfer System/
- Stopniami
- Skalą ocen
•

Program ERASMUS
UMOWA:
Prawa:

Obowiązki:

• Beneficjent otrzyma grant
z budżetu Programu Erasmus
w ogólnej wysokości ....
• Na podstawie dostarczonego
„Wykazu zaliczeń” Uczelnia
zobowiązuje się do zapewnienia
Beneficjentowi zaliczenia okresu
studiów/ przedmiotów/
egzaminów

• Beneficjent (student)
zobowiązuje się do zrealizowania
programu studiów uzgodnionego
przed wyjazdem w LA.
• O jakichkolwiek zmianach do LA
Beneficjent musi bezzwłocznie
powiadomić Uczelnię.
• Zaliczenie egzaminów
• Godne reprezentowanie UR

Każdy student otrzyma Kartę
Studenta Erasmusa

Wzór na stronie internetowej UR

Program ERASMUS

Sposób wypłaty grantu:
• I rata przed wyjazdem w gotówce lub na konto – 90%
• II rata w gotówce lub na konto (10%) po powrocie ze
stypendium i rozliczeniu wyjazdu.
Jeśli gotówką – to odbiór osobiście!
Jeśli na konto – to osobiste!!!
Dane do konta – wzór w broszurce i na
http://www.univ.rzeszow.pl/stypendia/erasmus/index.php?id=wyjazdy_studentow

LLP/ERASMUS

Co należy przygotować przed wyjazdem?
• Dowód osobisty lub paszport (do Turcji)
• Wizę do Turcji
• Ubezpieczenie zdrowotne NFZ (nie do Turcji)
(druk EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

http://www.nfz-rzeszow.pl/
• Ubezpieczenie NW (EURO 26, PZU lub inne)
• Ubezpieczenie bagażu (dobrowolne)
• Chęci do nauki

LLP/ERASMUS

Ubezpieczenie Zdrowotne
Karta EKUZ
(

 Zaświadczenie z UR o zakwalifikowaniu się na studia do innego
państwa UE (wystawiane będą w Dziale Współpracy z Zagranicą po
akceptacji studenta przez uczelnię partnerską).

 Należy wypełnić wniosek (dostępny na stronie internetowej
NFZ) – oprócz studentów wyjeżdżających do Turcji
 Należy okazać dowód ubezpieczenia od rodzica, który zgłosił
studenta do ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja
rodzinna potwierdzona w miesiącu wyjazdu, druk ZUS ZCZA
lub ZUS ZCNA potwierdzony za zgodność z oryginałem,
legitymacja emeryta, rencisty),

LLP/ERASMUS
Kredyty studenckie

Sprawozdania i ankiety po powrocie
E-mail + nazwisko, ciągłość korespondencji
Zaległości w nauce = brak zgody na wyjazd

Program ERASMUS
Formalności wyjazdowe
www.erasmus.org.pl – Informacje dla studentów

Adresy e-mailowe byłych studentów Erasmusa
www.univ.rzeszow.pl – Stypendia – Erasmus – Nasi studenci
za granicą – Pytania i odpowiedzi

Program ERASMUS

-

Konkursy, ankiety i opowieści z pobytu
w danym kraju na stronach Narodowej
Agencji LLP-Erasmus w Warszawie
- www.erasmus.org.pl
oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego
www.univ.rzeszow.pl

Program ERASMUS
Uniwersytet Rzeszowski
http://www.univ.rzeszow.pl – stypendia – Erasmus – Wyjazdy
studentów - Pytania i odpowiedzi

Narodowa Agencja LLP-Erasmus w Warszawie
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.erasmus.org.pl – Erasmus – Informacje dla studentów
Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz-rzeszow.pl/
EILC – Erasmus Intensive Language Courses
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html

Program ERASMUS
Przydatne adresy internetowe na stronach
Narodowej Agencji LLP-Erasmus:


Erasmus Student Network



Erasmus Student Network Polska – sekcje



The worldwide forum for student home exchange
- The world's largest international accommodation network for
Youth, Students and Home Owners



Eurodesk Polska (Europejska informacja dla młodzieży)

Program ERASMUS
Cytaty z ankiet, wypełnianych przez studentów


poznaj choć trochę mentalność mieszkańców kraju, do którego jedziesz,
żeby móc dobrze zaaklimatyzować się w nowym środowisku,
a co najważniejsze szukaj przyjaciół wśród obcokrajowców, Polaków
zostaw w spokoju -"masz ich u siebie pod dostatkiem"! - to jest bardzo
ważne dla postępów w nauce j. obcego - nie mów po polsku skoro jesteś
za granicą i korzystaj z tego, że możesz poćwiczyć inne języki....



To, ile nauczysz się podczas pobytu za granicą, zależy tylko od Ciebie.
Jeżeli naprawdę chcesz odczuć różnice w znajomości języka, bądź też
poszerzeniu horyzontu swojej wiedzy, musisz włożyć w to dużo pracy
i wysiłku.

Program ERASMUS

Student rezygnujący z wyjazdu powinien natychmiast
powiadomić o tym Dział Współpracy z Zagranicą UR

Dziękuję za uwagę

