Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia i/lub praktyki
w ramach programu Erasmus+ i innych programów
mobilności edukacyjnej
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
Kwalifikacja studentów na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej Nr R-10/2016 z dnia 25
lutego 2016 roku oraz zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki
Lubelskiej nr 12/2014 w sprawie kwalifikacji studentów/doktorantów na wyjazdy zagraniczne
w ramach programu Erasmus+.
Kwalifikacji dokonuje Komisja w składzie:
Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka- Przewodniczący
Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
Dr inż. Tomasz Cholewa (Koordynatora ERASMUS na WIS- studenci wyjeżdżający)
Mgr inż. Justyna Gołębiowska (Koordynatora ERASMUS na WIS- praktyki)
Kwalifikacja przeprowadzana jest na podstawie dokumentów złożonych przez studenta/
uczestnika studiów doktoranckich u Koordynatora Wydziałowego.

Kryteriami stawianymi studentom podczas etapu kwalifikacji jest:
- średnia ocen z całego okresu studiów i na Wydziale Inżynierii Środowiska PL jest ona na
poziomie 3,6 (zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki
Lubelskiej nr 12/2014 w sprawie kwalifikacji studentów/doktorantów na wyjazdy zagraniczne
w ramach programu Erasmus+);
- znajomości języka kraju, do którego aplikuje student/uczestnik studiów doktoranckich lub
języka, w którym będą prowadzone zajęcia/praktyka.
1. Do uczestnictwa w programie wymiany edukacyjnej/praktyk uprawnieni są wszyscy
studenci/uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej, którzy zostali
przyjęci na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego
lub

trzeciego

stopnia

prowadzonych

w

formie

studiów

stacjonarnych

i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem pkt.2.

1

2. W kwalifikacji na studia/praktykę mogą uczestniczyć:
a) studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia pod warunkiem uzyskania
zaliczenia pierwszego roku studiów pierwszego stopnia przed wyjazdem,
b) studenci pierwszego semestru studiów drugiego stopnia pod warunkiem
uzyskania zgody dziekana,
c) uczestnicy studiów doktoranckich pod warunkiem uzyskania zgody
kierownika studiów doktoranckich.
3. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie
wymiany.
4. Prawo do wyjazdu za granicę na studia/praktykę może być przyznane studentowi/
uczestnikowi studiów doktoranckich na każdym stopniu studiów. Pobyt studenta/
uczestnika studiów doktoranckich na studiach i/lub praktyce w ramach programów
LLP-Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
na danym stopniu studiów nie może trwać łącznie dłużej niż 12 miesięcy.
5. Student/ uczestnik studiów doktoranckich zakwalifikowany na wyjazd nie może być
urlopowany.
6. Student/ uczestnik studiów doktoranckich zainteresowany wyjazdem do uczelni
partnerskiej lub na praktykę w semestrze zimowym i/lub letnim rejestruje się na
stronie internetowej BKM www.bwm.pollub.pl, wypełnia formularz zgłoszeniowy,
a następnie uzyskuje w dziekanacie potwierdzenie średniej ocen z całego okresu
studiów. Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do
Koordynatora Wydziałowego

pisemnie na w.w. formularzu zgłoszeniowym

(w przypadku praktyk do formularza należy dołączyć List Intencyjny, uzupełniony
i podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej) w terminie:
a. Wyjazdy na studia: do 31 marca (w przypadku programu MOSTECH do 30
kwietnia) roku akademickiego poprzedzającego planowany wyjazd na
studia;
b. Wyjazdy na praktykę: rekrutacja odbywa się w dwóch terminach do 31
października i do 31 marca danego roku akademickiego.
Poza formularzem zgłoszeniowym student/uczestnik studiów doktoranckich składa
kserokopię posiadanych dokumentów potwierdzających znajomość języka, w którym
będą prowadzone zajęcia lub w którym będzie odbywać się praktyka.
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7. Kwalifikacja studentów/uczestników studiów doktoranckich zostanie zakończona
w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia terminu składania dokumentów
aplikacyjnych,

a

studenci/

uczestnicy

studiów

doktoranckich

uczestniczący

w danej rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach drogą mailową przez
Koordynatora

Wydziałowego.

W

przypadku

dysponowania

przez

uczelnię

niewykorzystanymi środkami może zostać ogłoszony dodatkowy nabór kandydatów.
8. Protokoły

z

postępowania

kwalifikacyjnego

zwierające

listy

wstępnie

zakwalifikowanych kandydatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi (w przypadku
praktyk także z Listami Intencyjnymi) zostają przekazane przez Koordynatora
Wydziałowego do Biura Kształcenia Międzynarodowego w ciągu 7 dni roboczych od
zakończenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
9. Wydziałowa komisja kwalifikacyjna sporządza listę rezerwową kandydatów.
W przypadku rezygnacji studenta/uczestnika studiów doktoranckich z listy wstępnie
zakwalifikowanych kandydatów komisja zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy
rezerwowej.
10. W przypadku przyznania Politechnice Lubelskiej przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji środków niewystarczających na przyznanie stypendiów wszystkim wstępnie
zakwalifikowanym kandydatom Prorektor ds. Studenckich Politechniki Lubelskiej
określi dodatkowe kryteria kwalifikacji.
11. Od decyzji w każdej indywidualnej sprawie studenta wydanej w związku z rekrutacją
studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana lub odpowiednio do Kierownika
studiów doktoranck ich w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Odwołania należy
składać za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego.
12. Pozostałe zasady rekrutacji na wyjazdy studentów na studia i/lub praktyki w ramach
programu Erasmus+ i innych programów mobilności edukacyjnej reguluje
Zarządzenie Nr R 10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania studentów oraz uczestników studiów
doktoranckich Politechniki Lubelskiej na wyjazdy do innej uczelni/instytucji w celu
realizacji części studiów lub praktyki oraz Regulamin Studiów.
13. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia i/lub praktyki w ramach programu
Erasmus+ oraz innych programów mobilności edukacyjnej mogą ulec nieznacznym
zmianom w przypadku otrzymania przez Politechnikę Lubelską dodatkowych
wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
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