
Strona 1 z 7 

 

 

 

PROGRAM EDUKACJA  
MOBILNOŚĆ AKADEMICKA Z ISLANDIĄ I NORWEGIĄ 

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO  
W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH 

 

 

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

 

1. University of South-Eastern Norway (2 wyjazdy) 

2. University of Iceland (1 wyjazd) 
 

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2014-2021  
ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH 

PROJEKT KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA O WARTOŚĆI 92.950,00 EURO  
OTRZYMANEGO OD ISLANDII, LIECHTENSTEINU I NORWEGII W RAMACH FUNDUSZY EOG 

 

CELEM PROJEKTU JEST REALIZACJA MOBILNOŚCI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM  
(KOMPONENT II PROGRAMU EDUKACJA) 

DARCZYŃCY, OPERATOR PROGRAMU, KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY, BIURO MECHANIZMU 
FINANSOWEGO, KOMITET MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI  

ZA EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU. 
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1 

W Programie Edukacja zastosowanie mają, o ile poniższe zasady nie stanowią inaczej, zasady 
rekrutacji i realizacji wyjazdów w ramach ERASMUS+ KA1 HE – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA, wskazane 
w dokumencie: „Program Unii Europejskiej Erasmus+ KA1HE – Mobilność Akademicka wyjazdy 
stypendialne studentów Uniwersytetu Śląskiego, w tym odpowiednie zasady dotyczące finansowania. 
(www.erasmus.us.edu.pl wyjazdy studentów => wyjazdy na studia oraz 
http://erasmus.us.edu.pl/program-edukacja-1).  

Ze względu na szczególne wymagania Programu Edukacja oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc, 
dodatkowe, szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów zostały przedstawione w niniejszym 
dokumencie. 

2 

Rekrutacja kandydatów na studia za granicą odbywa się zgodnie z zasadami określonymi  
w Karcie Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – dalej zwana 
także w skrócie: ECHE), zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim 
a Operatorem Programu Edukacja, to jest Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
(PROJEKT NR: EOG/19/K2/W/0011) oraz zgodnie z zasadami określonymi w umowach 
międzyuczelnianych zawartych w ramach Programu Edukacja.  

W momencie rozpoczęcia realizacji wyjazdu stypendialnego w ramach Programu Edukacja uczestnik 
wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia. 

Wyjazd musi być zrealizowany (rozpoczęty i zakończony) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.09.2022 r. 

Minimalny okres trwania wyjazdu: 3 pełne miesiące według sposobu obliczania długości pobytu 
przyjętego w programie ERASMUS+ KA1 HE – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA. 

Maksymalny okres pobytu z dofinansowaniem: 5 miesięcy. 

3 

Wyjazdy realizowane są wyłącznie w oparciu o umowy międzyuczelniane zawarte pomiędzy 
Uniwersytetem Śląskim a zagranicznymi uczelniami partnerskimi w ramach Programu Edukacja  
na rok akademicki 2021/2022.  

4 

Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów są określane każdorazowo w umowie wskazanej 
w punkcie 2 niniejszych zasad oraz odpowiednich aneksach i załącznikach do tej umowy. Student 
zakwalifikowany na wyjazd w Programie Edukacja musi spełniać kryteria formalne uprawniające do 
udziału w Programie Erasmus+. 

5 

Współpraca w ramach Programu Edukacja dotyczy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.  

Zgodnie z zasadami Programu Edukacja, pierwszeństwo udziału w mobilności mają studenci 
uczestniczący w kształceniu w zakresie systemu opieki społecznej nad dziećmi „Child welfare 
education”, studenci ci otrzymują w procesie rekrutacji dodatkowe punkty. 

6 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Edukacja prowadzona jest na szczeblu centralnym 
uczelni. 

http://www.erasmus.us.edu.pl/
http://erasmus.us.edu.pl/program-edukacja-1
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Kandydaci zainteresowani udziałem w Programie Edukacja składają formularz aplikacyjny wraz z 
ewentualnymi załącznikami w terminie do 25.06.2021 r. 

8 

Rekrutacja kandydatów zakończy się w terminie najdalej do 5.07.2021 r., przy czym dotyczy ona 
wyjazdów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.  

9 

Wyniki rekrutacji muszą zostać przedstawione w postaci listy zakwalifikowanych studentów  
z przypisaną zagraniczną uczelnią partnerską, do której ma wyjechać kandydat  
oraz semestrem, w którym wyjazd będzie realizowany. Kolejność studentów na wspomnianej liście 
ma odzwierciedlać wyniki uzyskane w trakcie rekrutacji. Student z lepszym wynikiem zajmuje wyższe 
miejsce na liście. Przypisanie poszczególnym studentom miejsca w konkretnej, zagranicznej uczelni 
partnerskiej odbywa się z uwzględnieniem miejsca studenta na wspomnianej w tym punkcie liście. W 
pierwszej kolejności miejsce przyznawane jest studentowi z lepszym wynikiem rekrutacji i tym 
samym – wyższym miejscem na liście. Dodatkowa rekrutacja kandydatów w terminach innych niż 
określone w punkcie 8 niniejszych zasad jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich 
miejsc i pozostawania wolnych miejsc w ramach stosownej umowy międzyuczelnianej lub rezygnacji 
osoby wcześniej zakwalifikowanej i tylko w sytuacji, gdy możliwość wyjazdu zostanie uprzednio 
udostępniona wszystkim studentom z listy studentów zakwalifikowanych. Ewentualna dodatkowa 
rekrutacja uzależniona jest także od możliwości realizacji wyjazdów, w tym od zasad 
administracyjnych zagranicznej uczelni partnerskiej lub decyzji tejże uczelni. Ogłoszenie dodatkowej 
rekrutacji musi zostać wcześniej uzgodnione z Biurem Wymiany Międzynarodowej. 

10 

Rekrutacja studentów odbywa się według następujących kryteriów: 

 Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej studenta, 
jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. 
Minimalny poziom znajomości języka: B2 (zgodnie z zasadami programu Erasmus+) 

 Warunkiem zakwalifikowania kandydata jest przedstawienie przez niego propozycji 
programu zajęć w zagranicznej uczelni partnerskiej, zgodnego z ofertą dydaktyczną, 
przedstawioną przez tą uczelnię. Propozycja tego programu musi być zgodna z kierunkiem 
kształcenia kandydata i obejmować minimum 30 punktów ECTS lub ekwiwalentną wartość. 
Przedstawienie propozycji listy przedmiotów na łącznie większą wartość punktową nie ma 
wpływu na przebieg kwalifikacji. 

 Podstawowym kryterium rekrutacji są wyniki w nauce – średnia z całego przebiegu studiów  
(z pierwszym (zimowym) semestrem 2020/2021 włącznie), z uwzględnieniem oceny  
za uprzednio zakończony/zakończone poziom/poziomy studiów powiązany/powiązane  
z dziedziną obecnego kształcenia. Minimalna, wymagana wartość średniej: 4,5. 

 Uzasadnione powiązanie kraju pobytu z tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, 
doktorskiej stanowi dodatkowy atut kandydata. 

 Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznawane są za poziom studiów. 

 Znajomość języka kraju pobytu stanowi dodatkowy atut kandydata. 

 Fakt otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze letnim 2021 oznacza przyznanie 
dodatkowych punktów w procesie rekrutacji. 

 Dodatkowe punkty przyznawane są w procesie rekrutacji za: aktywne uczestnictwo w 
krajowej konferencji naukowej powiązanej z kierunkiem studiów, aktywne uczestnictwo w 
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międzynarodowej konferencji naukowej powiązanej z kierunkiem studiów, publikację 
naukową w języku polskim, publikację naukową w języku obcym, zrealizowanie części 
studiów w zagranicznej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej. 

 Studenci uczestniczący w kształceniu w zakresie systemu opieki społecznej nad dziećmi „Child 
welfare education” otrzymują w procesie rekrutacji dodatkowe punkty. 

 W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, pierwszeństwo otrzymania prawa do 
wyjazdu ma kandydat otrzymujący stypendium socjalne. 

 W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymuje 
stypendium socjalnego, pierwszeństwo otrzymania prawa do wyjazdu ma kandydat  
z wyższym poziomem znajomości języka. 

 W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymuje 
stypendium socjalnego, w przypadku takiego samego poziomu znajomości języka rozstrzyga 
ocena listu motywacyjnego. 
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Punktacja: 

Średnia liczba 
punktów: 

4,50 (minimalna wysokość średniej uprawniająca do uczestnictwa w rekrutacji) 1 

za każde kolejne 0,1 plus 1 

do 5,00 51 

inne:  

aktualne studia na poziomie licencjackim 1 

aktualne studia na poziomie magisterskim 2 

aktualne studia na poziomie doktoranckim 3 

uzasadnione powiązanie kraju pobytu z tematem pracy licencjackiej / magisterskiej / doktorskiej  3 

znajomość języka kraju pobytu:  3 

otrzymywanie stypendium socjalnego w semestrze letnim 2021 5 

obecne studia w zakresie systemu opieki społecznej nad dziećmi „Child welfare education” 6 

aktywne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej powiązanej z kierunkiem studiów,  
(za pierwszą konferencję) 

3 

aktywne uczestnictwo w krajowej konferencji naukowej powiązanej z kierunkiem studiów,  
(za każdą kolejną konferencję) 

1 

aktywne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej powiązanej z kierunkiem  
(za pierwszą konferencję) 

4 

aktywne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej powiązanej z kierunkiem  
(za każdą kolejną konferencję) 

2 

publikacja naukowa w języku polskim 
(za pierwszą publikację) 

3 

publikacja naukowa w języku polskim 
(za każdą kolejną publikację) 

1 

publikacja naukowa w języku obcym 
(za pierwszą publikację) 

4 

publikacja naukowa w języku obcym 
(za każdą kolejną publikację) 

2 

zrealizowanie części studiów w zagranicznej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany 
akademickiej (bez względu na liczbę wyjazdów) 

3 

12 

Wyniki rekrutacji ogłoszone będą w ciągu 7 dni od przeprowadzenia rekrutacji. 



Strona 6 z 7 

 

13 

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia 
(przekazania kandydatowi). Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej i przekazane  
do Biura Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego.  

14 

Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 7 dni, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej 
kandydatowi. 

15 

Zakwalifikowanie przez Uniwersytet Śląski nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu. O możliwości 
wyjazdu rozstrzygać będą ostatecznie:  

 podpisanie przez zagraniczną uczelnię partnerską umowy międzyinstytucjonalnej w ramach 
stosownego programu, 

 akceptacja studenta oraz propozycji programu studiów przez zagraniczną uczelnię 
przyjmującą,  

 podtrzymanie przez jednostkę macierzystą kandydata decyzji o jego zakwalifikowaniu.  

16 

Uczelnie partnerskie w Programie Edukacja dla roku akademickiego 2021/2022, terminy aplikowania 
(po zakwalifikowaniu przez Uniwersytet Śląski), informacja o ofercie dydaktycznej: 

 

1. University of South-Eastern Norway (2 wyjazdy) 

Courses for exchange students:  
https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/#filter[educationalLevel]=ExchangeCourse  

How to apply for exchange studies:  
https://www.usn.no/english/for-partners/student-exchange-to-usn/  

Application deadline: 

Start spring semester (January): 15 October 

 

2. University of Iceland (1 wyjazd) 

Courses for exchange students:  
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=exhange_course_list  

How to apply for exchange studies:  
https://english.hi.is/university/international_exchange_students#application  

Application deadline: 

Start spring semester (January):  01 September 

 

https://www.usn.no/english/academics/find-programmes/#filter[educationalLevel]=ExchangeCourse
https://www.usn.no/english/for-partners/student-exchange-to-usn/
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=exhange_course_list
https://english.hi.is/university/international_exchange_students#application
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Kandydat przystępując do rekrutacji składa formularz aplikacyjny, wraz z wymaganymi załącznikami, 
stanowiący załącznik do niniejszych Zasad. 

18 

Formularz aplikacyjny w wersji elektronicznej oraz w postaci skanu (z podpisem) oraz załączniki w 
formie skanu przesłać należy na wszystkie, poniższe adresy: 

- erasmus@us.edu.pl 

- rafal.boryslawski@us.edu.pl 

- jakub.morawiec@us.edu.pl 

- jaroslaw.gasior@us.edu.pl  

Cała wymiana informacji związana z procesem rekrutacji przesyłana będzie na adres kandydata 
wskazany w formularzu aplikacyjnym. 

19 

Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie Biuro Wymiany 
Międzynarodowej Uniwersytetu Śląskiego przed dniem upływu terminu złożenia aplikacji  
w zagranicznej uczelni partnerskiej.  

W przypadku konfliktu terminów, wynikającego na przykład – z faktu zakwalifikowania studenta do 
innego programu stypendialnego, student jest zobowiązany niezwłocznie podjąć decyzję o wyborze 
programu, z którego zamierza skorzystać i poinformować o dokonanym wyborze Biuro Wymiany 
Międzynarodowej oraz właściwego koordynatora, najpóźniej w terminie wynikającym z zasad 
określonych w niniejszym punkcie. 

W przypadku braku przekazania stosownej decyzji uczelnia może przyjąć, że student podtrzymuje 
decyzję o uczestnictwie w programie, do którego zgłosił się wcześniej.  

 

mailto:erasmus@us.edu.pl
mailto:rafal.boryslawski@us.edu.pl
mailto:jakub.morawiec@us.edu.pl
mailto:jaroslaw.gasior@us.edu.pl

