ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA SELEKCJI STUDENTÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
NA WYJAZDY NA PRAKTYKI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+: SZKOLNICTWO WYŻSZE
(MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA: KA1-HE)
W ROKU AKADEMICKIM 2019/20
1. Akcja informacyjna i procedura naboru
Informacje na temat naboru studentów na wyjazdy na praktyki Erasmus+ w roku akademickim
2019/2020, który będzie prowadzony w terminach: 7.01.2019 do 28.02.2019, 1.06.2019 do
28.06.2018, 1.10.2019 do 24.10.2019 r. i ostatni 6.01.2020 do 28.02.2020 r., będą dostępne w
internecie
(na
platformie
e-KUL,
link
na
stronie
programu
ERASMUS+
http://www.kul.pl/Erasmus_praktyki), na tablicach ogłoszeniowych, plakatach informacyjnych,
rozesłane do studentów posiadających konto e-mailowe na domenie student.kul.pl, organizacji
studenckich, koordynatorów programu ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna:
KA1-HE) oraz rozpropagowane na spotkaniach informacyjnych dla studentów.
W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn.
2. Oferta i terminy wyjazdów
Studenci KUL samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa/ instytucji na odbycie praktyki, którą mogą
zrealizować w terminie od 15.09.2019 do 15.09.2020 r. Studenci mogą znaleźć potencjalnego
pracodawcę przeszukując ankiety studentów KUL (także w Moodle na e-KUL-u - lewe środkowe
menu: - Erasmus – wyjazdy na praktyki – ankiety studentów). Wraz z dokumentami aplikacyjnymi
studenci muszą złożyć w SOWM List Intencyjny - Letter of Intent - podpisany przez instytucję
przyjmującą.
3. Wysokość stypendium
Wszyscy zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium na wyjazd (stawki stypendium,
w zależności od kraju wyjazdu, znajdują się na stronie http://www.kul.pl/Erasmus_praktyki).
Studenci niepełnosprawni oraz pobierający stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym
wyjazd, oprócz standardowego stypendium otrzymają dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu.
Całość stypendium wypłacanego studentom niepełnosprawnym oraz pobierającym stypendium
socjalne będzie pochodzić z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO
WER) i będzie wypłacane w PLN. Pozostali studenci otrzymają stypendium w EUR z funduszy
programu Erasmus+.
4. Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium
O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:
- są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych
prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych);
- znają wymagany język obcy na poziomie minimum B1 lub wyższym, wskazanym w Letter of
Intent;
- mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II
stopnia, III stopnia lub studiów jednolitych magisterskich) co najmniej 3,5;
- ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów;
- nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym;
- wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym
w planie studiów.

UWAGA!
Studenci mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12
miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich),
niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów
mobilności, dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach
programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do
wyjazdu na praktykę w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę
Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym
etapie, pod warunkiem, że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy. Studenci
studiów jednolitych magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na
praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.
Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do
aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12
miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi złożyć dokumenty
aplikacyjne na wyjazd do dnia obrony pracy/złożenia egzaminu dyplomowego) w ramach
prowadzonych rund aplikacyjnych.
5. Wymagane dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy dostępny w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych (SOWM)
Działu Współpracy z Zagranicą (p. 202, 203) i internecie http://www.kul.pl/Erasmus_praktyki;
2) CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyk);
3) Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy
certyfikat zdanego egzaminu językowego lub zaświadczenie o zdanym egzaminie językowym
ze SPNJO KUL - na poziomie odpowiadającym wymaganiom instytucji przyjmującej,
określonym w Letter of Intent) - nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków
oferowanych w języku angielskim na KUL-u. Studenci nie posiadający ww. zaświadczeń o
znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania;
4) List motywacyjny w języku obcym – języku odbywania praktyk (adresowany do instytucji
przyjmującej);
5) Letter of Intent podpisany na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą.
6. Kryteria selekcji kandydatów (w kolejności ich ważności):
 wymagania zgłoszone przez konkretną instytucję przyjmującą w liście intencyjnym;
 średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego cyklu studiów (I stopnia, II
stopnia, III stopnia lub studiów jednolitych magisterskich) co najmniej 3,5;
 dobra znajomość języka umożliwiająca aktywny udział w działalności instytucji przyjmującej
(minimum B1 lub wyższy wymagany w Letter of Intent)*;
 motywacja do wyjazdu*;
 opieka nad studentami zagranicznymi jako Erasmus+ Guardian Angel (jeśli dotyczy);
 pierwszeństwo będą mieć studenci, którzy jeszcze nie wyjeżdżali w ramach programu
Erasmus/Erasmus+.
* Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym, mająca na
celu ocenę znajomości języka obcego oraz motywacji. Rozmowa zostanie przeprowadzona przez
pracowników instytutów filologii KUL oraz pracowników Działu Współpracy z Zagranicą
(posiadających odpowiednie kwalifikacje do weryfikacji kompetencji językowych). Dokładne
terminy rozmów oraz lista osób zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy SOWM oraz
przesłane e-mailowo zaraz po zakończeniu naboru.

Termin składania aplikacji w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych, pok. 202 i 203
(Gmach Główny):
I nabór: od 7.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
II nabór: od 1.06.2019 r. do 28.06.2019 r.
III nabór: od 1.10.2019 r. do 24.10.2019 r.
IV nabór: od 6.01.2020 r. do 28.02.2020 r.
7. Procedura rekrutacji
Procedura rekrutacji składa się z 2 etapów:
1) Preselekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt. 5, oraz
wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie tworzona jest lista rankingowa malejąca, która
pozwala na przygotowanie listy wyjeżdżających i listy rezerwowej.
2) Selekcja właściwa ma miejsce podczas posiedzenia Senackiej Podkomisji ds. Współpracy
z Zagranicą, które odbędzie się około 2 tygodni po zakończeniu każdego naboru. Po zapoznaniu
się z dokumentami kandydatów opracowanymi przez Sekcję Obsługi Wymian
Międzynarodowych DWZ, która koordynuje proces naboru studentów na wyjazdy w ramach
programu ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE), Komisja
podejmie decyzję o wyborze kandydatów na wyjazd na praktyki.
8. Ogłoszenie wyników i procedura odwoławcza
W terminie do 7 dni od zamknięcia postępowania Komisja sporządza protokół z postępowania
kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu, listą rezerwową (lista
studentów, którzy mają szansę na wyjazd w wypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej) i listą
niezakwalifikowanych.
Następnie lista osób zakwalifikowanych, rezerwowych oraz niezakwalifikowanych zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 202, II piętro (Gmach Główny KUL). Ponadto kandydaci
będą indywidualnie poinformowani przez pracowników SOWM o wynikach rekrutacji w drodze
e-mailowej na adres wskazany w aplikacji.
Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia oficjalnej
listy osób zakwalifikowanych na stypendium. Odwołanie należy złożyć w SOWM. Organem
odwoławczym jest Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Przewidywane są cztery nabory rocznie na wyjazdy na praktyki chyba że limit środków na ww.
wyjazdy zostanie przez uczelnię wyczerpany.
Bliższe informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę w ramach programu
ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) można uzyskać w internecie
na stronie: http://www.kul.pl/Erasmus_praktyki oraz w Sekcji Obsługi Wymian
Międzynarodowych p. 202, 203, tel. 445 41 83, 445 41 81, e-mail: glen@kul.pl; marczak@kul.pl.

