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REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY NA STUDIA  
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +  

WYMIANA POMIĘDZU MIĘDZYNARODOWĄ SZKOŁĄ LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU A 
ECOLE POLITECHNIC SCHOOL OF AGADIR 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu 

studiów w obu uczelniach partnerskich (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i 
Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) oraz Ecole Politechnic School Of Agadir (EPA)). 

2. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta uczelni partnerskich i wszelkie związane z 
tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania pomocy materialnej przyznanej przez 
uczelnię macierzystą. 

3. Wyjazdy stypendialne trwają 1 semestr (max 5 miesięcy).  
4. Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus +: 

 których macierzystą uczelnią jest MWSLiT na podstawie podania składanego do 
Kanclerza  otrzymują 10% zniżkę z opłaty czesnego na czas pobytu za granicą. 

 których macierzystą uczelnią jest EPA na podstawie podania składanego do władz 

uczelni – decyzja jest uzależniona od indywidualnej sytuacji studenta. 

5. Kandydat ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus musi spełniać następujące 
podstawowe kryteria formalne: 

 posiadać status studenta jednej z uczelni partnerskich i uregulowane kwestie finansowe, 

 w MWSLiT powinien w ukończyć co najmniej I semestr studiów II stopnia, a w EPA co 
najmniej I semestr studiów I stopnia, 

 w momencie wyjazdu na studia nie może przebywać na urlopie dziekańskim, 

 powinien posiadać wysoką średnią za poprzedni semestr oraz powinien wykazać się 
dobrą znajomością języka obcego, wymaganego przez uczelnię, w której chce studiować, 

 powinien wykazać się dodatkową aktywnością i zainteresowaniami w obszarze logistyki i 
transportu.  

6. Różnice programowe określa: 

 w MWSLiT: Dziekan wydziału Logistyki i Transportu w porozumieniu z Prodziekanem ds. 
studenckich oraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus zgodnie z aktualnie 
obowiązującym programem kształcenia na realizowanym przez studenta kierunku 
studiów. 

 w EPA: Dyrektor Ecole Politechnic School Of Agadir 
7. Uczelnie partnerskie zobowiązują się do uznania okresu studiów odbytego w ramach 

realizowanej mobilności. Tym samym wyjazd nie wydłuża okresu studiów pod warunkiem 
prawidłowego zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu 
Learning Agreement oraz różnic programowych.  
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REKRUTACJA 
 

1. REKRUTACJA NA WYJAZD W SEMESTRZE ZIMOWYM TRWA OD 15 MAJA DO 30 MAJA.  
 

2. Kandydaci ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ muszą złożyć komplet 
wymaganych dokumentów: 

 MWSLIT – w Dziale Współpracy z Zagranicą, pokój 214.  

 EPA – w Dziale Współpracy z Zagranicą. 
Pełen komplet dokumentów zawiera: 

 formularz zgłoszeniowy, 

 łączną średnią ocen z ubiegłych lat studiów na podstawie zaświadczenia z Dziekanatu za 
ostatni semestr dla studiów II stopnia, 

 potwierdzenie znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię przyjmującą 
(odpowiedni certyfikat językowy lub egzamin przeprowadzony przez Kierownika Studium 
Języków Obcych potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2) , 

 CV (według wzoru EUROPASS), 

 list motywacyjny w języku obcym, 

 1 zdjęcie paszportowe. 
 

Dodatkowo: 

 rekomendacje potwierdzające aktywność studenta w życiu uczelni oraz inne zaświadczenia 
potwierdzające aktywność. 
 

3. Oceny kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:  

 w MWSLiT: Dziekan wydziału Logistyki i Transportu, Prodziekan ds. studenckich, Uczelniany 
Koordynator Programu Erasmus. 

 W EPA: Dyrektor Ecole Polytechnic School Of Agadir, Koordynator współpracy z zagranicą 
oraz wykładowca z obszaru logistyki. 
 

4. Pierwszeństwo w otrzymaniu środków finansowych na stypendium będą mieli studenci  
o najwyższej średniej oraz wykazujący się najlepszą znajomością języka obcego, którzy nie 
byli dotychczas beneficjentami Programu Erasmus i Erasmus+. Studenci wykazujący 
szczególną aktywność na uczelni będą również traktowani priorytetowo. 

 
5. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW 

 
Kryterium 1: Średnia ocen: 
 
Dla MWSLiT: 
4,0-4,3:  5 punktów 
4,3-4,6:  10 punktów 
4,6-5,0:  15 punktów 
 
Dla EPA – decyzja Komisji Rekrutacyjnej. 
 
Kryterium 2: Certyfikat językowy lub egzamin z lektorem: 
 
Punktacja za ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej: 
5,0: 15 punktów 
4,5: 10 punktów 
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4,0: 8 punktów 
3,5: 5 punktów 
3,0: 3 punkty 
2,0: brak możliwości wyjazdu 
Punktacja za certyfikat językowy przyznawana jest przez egzaminatora. 
 
Kryterium 3: Aktywność  dodatkowa  studenta: 
 Do 10 punktów uznaniowo przez Komisję. 
 
POZOSTAŁE USTALENIA 

1. Istnieje możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskiej w ramach Programu  
Erasmus + bez stypendium finansowego w przypadku wyczerpania środków. 
 

2. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w "Przewodniku programu 
Erasmus +" polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów: 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM:  
MWSLiT - 650 EUR na miesiąc  
EPA – 750 EUR na miesiąc  
 
RYCZAŁT NA PODRÓŻ: 
530 EUR 
 

3. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków finansowania reguluje umowa o wypłatę grantu 
między stypendystą a uczelnią partnerską. 

 
REALIZACJA MOBILNOŚCI: 
 

1. Dokumenty przed wyjazdem: 

 Formularz stypendysty. 

 Learning Agreement. 

 Umowa między stypendystą a uczelnią.  

 Podanie do władz uczelni o zniżkę od opłaty czesnego. 

 Podanie o ustalenie organizacji programu nauczania (według wzoru) – jest to 
podstawa do wypełnienia dokumentu Learning Agreement. 

 
2. Wszystkie zmiany dotyczące programu realizowanego w uczelni zagranicznej muszą być 

niezwłocznie konsultowane z władzami uczelni na podstawie załączonych wzorów podań.  
 

3. Dokumenty w trakcie wyjazdu i po powrocie: 

 Mobility Confirmation.  

 Transcript of Records/ Recognition Document.  

 Ankieta stypendysty on-line.  

 Raport z działań merytorycznych. 
 


