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Terminarz kwalifikacji na studia i praktyki zagraniczne  

w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023 
 

1. 13 stycznia 2022r., godz. 16.30, spotkanie informacyjne w formule on-line dla studentów oraz 

doktorantów zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki  zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 
(mobilność krótkoterminowa lub długoterminowa). 

2. Od 14 stycznia 2022r. do 18 marca 2022r. okres przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy na studia (z chwilą 

zdefiniowania nowego roku akademickiego w systemie Usosweb) i praktyki  

2.1 Zgłoszenie na studia odbywa się na dwa sposoby: 

a./ Poprzez formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w studiach zagranicznych”, który można pobrać on-line: 

(strona domowa Wydziału Fizyki: Dla studenta, Erasmus+) – Formularze do pobrania. 

Wypełniony komputerowo formularz „Zgłoszenia uczestnictwa w studiach zagranicznych  

w ramach programu ERASMUS + 2022/2023” należy : 

- wydrukować i podpisać  
- uzyskać wymagane podpisy: dotychczasowa średnia ocen potwierdzona przez dziekanat oraz zgoda 

opiekuna pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej w przypadku wyjazdu na ostatnim roku 

studiów). 

- formularz w formie skanu należy przesłać do Pani mgr Agnieszki Bobowskiej – Chełminiak  

(agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl). 

b./ Elektronicznie poprzez system USOSweb. Instrukcję opisującą krok po kroku rejestrację elektroniczną 

poprzez USOSweb można pobrać z linku Instrukcja Rekrutacji Elektronicznej. 

c./ OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA FORMULARZY (wyjazdy studia/ praktyki) ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W PROGRAMIE – 18 MARCA 2022R.  

d./ 24 marca 2022r. zebranie (on-line lub w formie kontaktowej) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 
e./ 29 marca 2022r. ogłoszenie wyników w systemie Usosweb, na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń przy Biurze Erasmusa. 

f./ Informację o rezygnacji z udziału w programie po przyznaniu wyjazdu jak również zmianę miejsca 

wyjazdu przez osoby zakwalifikowane należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w formie pisemnej  

w Biurze Erasmusa, u Pani mgr Agnieszki Bobowskiej – Chełminiak (pok. 6, tel. 829 5038, 

agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl) do dnia 13 maja 2022r. 

g./ Zmiana miejsca wyjazdu wymaga zgody Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus. 

h./ Odwołania od decyzji WKR w formie pisemnej do Dziekana WF Prof. UAM dr. hab. Romana 

Gołębiewskiego należy złożyć mailowo lub osobiście w Biurze Erasmusa, u Pani mgr Agnieszki Bobowskiej 

– Chełminiak (pok. 6, tel. 829 5038, agabob@amu.edu.pl) do dnia 5 kwietnia 2022r. 
i./ Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni (tj. do 12 kwietnia 2022r.). 

j./ Od 14 kwietnia 2022r. przyjmowane będą zgłoszenia na studia (tylko studentów wydziału Fizyki)  

w ramach niewykorzystanych miejsc. Kwalifikacja zgłoszeń odbywać się będzie zaraz po wpłynięciu 

dokumentów. 

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział studenci, którzy uczestniczyli w pierwszej rekrutacji i nie 

został im przyznany wyjazd, jak i studenci, którzy nie uczestniczyli w pierwszej rekrutacji. Warunkiem 

udziału jest złożenie formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w studiach zagranicznych  

 

w ramach programu ERASMUS + 2022/2023” oraz złożenie aplikacji (dla studentów, którzy wzięli udział  

w pierwszej rekrutacji – ponowne złożenie nowej aplikacji) w systemie Usosweb. 
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k./ Kwalifikacja zgłoszeń odbywać się będzie zaraz po wpłynięciu dokumentów. 

l./ Ogłoszenie wyników z rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie na bieżąco w systemie Usosweb 

oraz w formie mailowej. 

2.2 W przypadku praktyk zgłoszenia dokonywane są tylko poprzez formularz „Zgłoszenie uczestnictwa  

w praktyce zagranicznej w ramach programu Erasmus+” Formularz do pobrania on-line: (strona domowa 

Wydziału Fizyki: Dla studenta, Erasmus+) – Formularze i Instrukcja Rekrutacji Elektronicznej do pobrania. 

STUDENT NIE REJESTRUJE SIĘ W SYSTEMIE USOSweb.  

Wypełniony komputerowo formularz „Zgłoszenia uczestnictwa w praktyce zagranicznej w ramach 

programu Erasmus+  2021/2022” należy : 

- wydrukować  i uzyskać wymagane podpisy: dotychczasowa średnia ocen potwierdzona przez dziekanat, 

zgoda wydziałowego Koordynatora programu E+ oraz opiekuna pracy dyplomowej (licencjackiej lub 

magisterskiej) w przypadku wyjazdów w roku akademickim, 

- formularz należy przesłać mailowo lub przekazać Pani mgr Agnieszce Bobowskiej – Chełminiak (pok. D 6, 

tel. 829 5038, agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl). 

 

 

 

3. Kryteria rekrutacji: 

a/ o wyjazd nie mogą ubiegać się studenci, których średnia ocen (liczona jak do stypendium Rektora) jest 

niższa niż 3,5. 

b/ w procedurze rekrutacji pod uwagę brane są: 

- średnia ocen (liczona jak do stypendium Rektora), 

- aktywność w życiu naukowym, kulturalnym, sportowym wydziału, uczelni, 

- motywacje związane z badaniami naukowymi, realizacją pracy licencjackiej lub magisterskiej. 

  
UWAGA: 

Przyznanie miejsca na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + nie jest jednoznaczne ze zgodą Władz 

Wydziału na wyjazd studenta na studia zagraniczne. 

Student uzyskuje pełną akceptację na wyjazd po dopełnieniu procedur formalnych (złożeniu wymaganych 

dokumentów wraz z niezbędnymi podpisami, uzyskaniu zaliczeń przedmiotów realizowanych w roku 

akademickim poprzedzającym wyjazd oraz w latach wcześniejszych)  

i podpisaniu umowy. Studentowi, który pomimo przyznanego mu grantu nie złoży w określonym terminie 

dokumentów aplikacyjnych (informacje o terminach i dokumentach aplikacyjnych będą sukcesywnie 

przesyłane zakwalifikowanym studentom w formie mailowej) grant może zostać odebrany. 

 

REZYGNACJĘ Z UDZIAŁU w programie w ramach II rekrutacji należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail, pismo  

 o rezygnacji) w Biurze Erasmusa, u Pani mgr Agnieszki Bobowskiej – Chełminiak (pok. 6, tel. 829 5038, 

agnieszka.bobowska-chelminiak@amu.edu.pl) do dnia 2 sierpnia 2022r. 

 

 


