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➢ ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW

na studia – od 2 do 12 miesięcy (semestr, cały rok)

➢ ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENTÓW 

na praktyki na studiach i po studiach (absolwenci) - od 2 do 12 miesięcy

PODOBNE ZASADY, INNY TERMINARZ

Zasady rekrutacji programu reguluje Zarządzenie nr 17/XV R/2019 z 27.02.2019 r.:

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program

Termin składania aplikacji:

• Studia - do 15 marca

• Praktyki – do 30 listopada, do 15 marca (tylko absolwenci)
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➢ STUDIA:

• miejsce – uniwersytet, z którym UMW ma podpisaną umowę na wyjazd na dany kierunek

➢ PRAKTYKI:

• miejsce – instytucja, z którą UMW ma podpisaną umowę na odbycie praktyk zawodowych lub miejsce 
znalezione samodzielnie (zalecane)

https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/erasmus/files/Praktyki_2022(4).pdf

https://www.umw.edu.pl/erasmus-uczelnie-partnerskie

UWAGA! Przy wyborze miejsca praktyk, proszę zwrócić uwagę na wydział.

UWAGA! Student nie może prosić o dodatkowe miejsce w instytucji, która ma z naszą uczelnią podpisaną 
umowę na praktyki. Nie jest to samodzielnie znalezione miejsce.

https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/erasmus/files/Praktyki_2022(4).pdf
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➢ Nowość w programie Erasmus+ 2021-2027

Mobilność międzynarodowa: możliwość wyjazdu do krajów spoza Unii Europejskiej

❑Podział na kraje programu (UE + Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna) 

i kraje partnerskie (spoza UE).

❑Stawki uzależnione od grupy krajów; jedna stawka w przypadku wyjazdów do krajów partnerskich:

https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/erasmus/files/uf_zal_iv_pl_2021_ka1_he_stawki.pdf

❑Szwajcaria, Wlk. Brytania (stawki tak jak w krajach programu).

❑W przypadku wyjazdów do krajów partnerskich instytucją przyjmującą musi być uniwersytet i jest wymagana 

umowa międzyuczelniana.

https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/erasmus/files/uf_zal_iv_pl_2021_ka1_he_stawki.pdf
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➢ Warunki uczestnictwa w programie są następujące:

• zaliczenie pierwszego roku studiów (dotyczy wyjazdów na studia), 

• minimalna średnia ocen z całego okresu studiów: 3.0,

• znajomość języka uczelni/instytucji przyjmującej lub biegła znajomość języka angielskiego,

• w programie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów (nie dotyczy studentów medycyny),

• na studia i na praktyki w trakcie studiów i po studiach w ramach programu ERASMUS+ można wyjechać kilka razy z 
zastrzeżeniem, że łączna długość pobytu za granicą wyniesie :

- max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów;

- max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich. 

• po zakwalifikowaniu na studia zagraniczne wyjazd może być realizowany pod warunkiem zaliczenia roku 

akademickiego poprzedzającego wyjazd,



Spotkanie informacyjne ERASMUS+

• w przypadku wyjazdu na praktyki po studiach rekrutacja odbywa się na ostatnim roku,

• w przypadku wyjazdu na praktyki po studiach wyjazd musi zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów,

• w przypadku wielokrotnych wyjazdów na studia wymagana jest jednoroczna przerwa między wyjazdami.
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➢ Aplikacja on-line dostępna na stronie:

https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki

https://www.umw.edu.pl/erasmus-studia

https://erasmus-outgoing.umw.edu.pl/

Do aplikacji należy dołączyć zeskanowane dokumenty:

❑ od roku akademickiego 2020/2021 studenci nie dołączają zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen uzyskanych z 
całego okresu studiów (informację tę przekazują poszczególne dziekanaty),

❑ list intencyjny w przypadku wyjazdu na praktyki (miejsce praktyk znalezione samodzielnie; może zostać przesłany 
później),

❑ stosowne zaświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji,

❑ zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego, jeśli dotyczy 
(potrzebne do przyznania dodatkowych środków - kiedyś program POWER, teraz środki wypłacane z programu 
Erasmus+ NOWOŚĆ ),

❑ studenci - doktoranci: ocena z dyplomu ukończenia studiów, zgoda na wyjazd kierownika studiów doktoranckich oraz 
promotora, stosowne zaświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji, list intencyjny w 
przypadku wyjazdu na praktyki.

https://www.umw.edu.pl/erasmus-praktyki
https://www.umw.edu.pl/erasmus-studia
https://erasmus-outgoing.umw.edu.pl/
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➢ Przy składaniu aplikacji należy zapisać się na egzamin językowy (doktoranci też zdają egzamin; w
przypadku wyjazdów do Niemiec, Austrii – język niemiecki, do Francji – język francuski, do innych krajów
– język angielski; zapisy w aplikacji on-line).

❑ studenci wyjeżdżający do kraju, w którym będą studiować w swoim języku macierzystym, są zwolnieni z
egzaminu z języka i otrzymują ocenę bardzo dobrą,

❑ ocena z egzaminu z języka może zostać przepisana z poprzedniej rekrutacji pod warunkiem, że od
ostatniego egzaminu nie minęło 9 miesięcy,

❑ w wyjątkowych przypadkach (praktyki) możliwy jest wyjazd do Niemiec, Austrii oraz Francji po zdaniu
egzaminu z języka angielskiego pod warunkiem, że strona przyjmująca wyrazi na to zgodę (pisemna zgoda
w dołączonych dokumentach).
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➢ Termin składania aplikacji:

• Studia - do 15 marca

• Praktyki – do 30 listopada, do 15 marca (tylko absolwenci)

➢ Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów otrzymanych za:

❑ średnią ocen uzyskanych za okres studiów poprzedzający wyjazd, doktoranci - ocena z dyplomu ukończenia studiów,

❑ egzamin z języka (przeprowadzony przez Studium Języków Obcych),

❑ udokumentowane kryteria rekrutacji.

➢ Na podstawie złożonych dokumentów zostaje sporządzona lista kandydatów na studia i praktyki według sumy 

uzyskanych punktów.

➢ W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decyduje średnia ocen 

uzyskanych za cały okres studiów.
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➢ Dla obliczenia sumy punktów stosuje się następujące zasady punktacji:

❑ średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów

❑ punkty za ocenę uzyskaną z egzaminu z języka

Egzamin z języka – ocena Liczba przyznanych punktów

bardzo dobry (5) 4

ponad dobry (4,5) 3

dobry (4) 2

dość dobry (3,5) 1

UWAGA: Ocena z języka wykładowego (francuski, niemiecki) w przypadku wyjazdu na studia nie może być niższa niż 3.5.

studenci doktoranci

średnia ocen przyznane punkty średnia ocen przyznane punkty

3.00 – 3.50 6 3.76 – 4.00 8

3.51 – 3.75 7 4.01 – 4.25 9

3.76 – 4.00 8 4.26 – 4.50 10

4.01 – 4.25 9 4.51 – 4.75 11

4.26 – 4.50 10 4.76 – 5.00 12

4.51 – 4.75 11

4.76 – 5.00 12
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➢ dodatkowe kryteria selekcji (studenci):

❑ aktywna działalność w Studenckich Kołach Naukowych – minimum 1 rok (niezależnie od liczby kół naukowych) – 1 punkt,

❑ prace wygłoszone na konferencjach SKN lub opublikowane w materiałach tych konferencji (niezależnie od liczby prac) – 1 punkt,

❑ prace wygłoszone lub publikowane na zjazdach lub w czasopismach naukowych (niezależnie od liczby) – 1 punkt,

❑ nagrody otrzymane w trakcie studiów – nagrody ministerialne, rektorskie oraz odznaczenia i wyróżnienia uczelni (niezależnie od liczby) 

– 1 punkt,

❑ zagraniczne praktyki wakacyjne, zagraniczne kursy i szkolenia zawodowe (niezależnie od liczby) – 1 punkt,

❑ praca na rzecz ruchu studenckiego (potwierdzona przez organizację i władze uczelni, niezależnie od liczby aktywności) – 1 punkt,

❑ praca na rzecz programu Erasmus + w uczelni macierzystej – 1 punkt.
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➢ dodatkowe kryteria selekcji (doktoranci):

❑ prace wygłoszone na konferencjach lub opublikowane w materiałach tych konferencji (niezależnie od 
liczby prac) – 2 punkty,

❑ prace publikowane w czasopismach naukowych (niezależnie od liczby prac) – 2 punkty,

❑ nagrody otrzymane w trakcie studiów – nagrody ministerialne, nagrody rektorskie oraz od-znaczenia i 
wyróżnienia Uczelni (z wyłączeniem stypendium rektora) – 1 punkt,

❑ zagraniczne praktyki wakacyjne, zagraniczne kursy i szkolenia zawodowe (niezależnie od ich liczby) – 1 
punkt,

❑ praca na rzecz ruchu studenckiego (potwierdzona przez organizacje lub władze Uczelni; niezależnie od 
liczby aktywności) – 1 punkt.
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TERMINARZ REKRUTACJI 

❑STUDIA, PRAKTYKI (absolwenci)

1) składanie aplikacji on-line oraz zapisy na egzaminy językowe – do 15 marca

2) egzaminy z języka obcego - do 30 marca

3) rozmowy kwalifikacyjne z właściwym Zespołem ds. Rekrutacji – do 15 kwietnia

4) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 20 kwietnia

5) spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na studia lub praktyki – do 25 kwietnia

6) składanie dokumentów niezbędnych do realizacji studiów lub praktyk– do 10 maja

❑PRAKTYKI

1) składanie aplikacji on-line oraz zapisy na egzaminy językowe - do 30 listopada

2) egzaminy z języka obcego – do 15 grudnia

3) rozmowy kwalifikacyjne z Zespołem ds. Rekrutacji – do 15 stycznia

4) ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 20 stycznia

5) spotkanie organizacyjnego ze studentami zakwalifikowanymi na praktyki – do 25 stycznia

6) składanie dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk – do 10 lutego

Rozmowy będą się odbywać na platformie MS Teams.
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➢ Finansowanie studenta w czasie pobytu za granicą obejmuje:

❑ utrzymanie wypłat stypendium (naukowego i/lub socjalnego) z uczelni macierzystej przez cały okres pobytu na 
studiach,

❑ stypendium z programu Erasmus+,

❑ dodatkowe środki dla studentów, którzy otrzymują stypendium socjalne i studentów z niepełnosprawnością (kiedyś 
program POWER),

❑ „green travel”: studenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z
tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu; w
takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz
dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy
https://www.umw.edu.pl/erasmus-program

❑ koszty podróży tylko w przypadku wyjazdów do krajów partnerskich (do decyzji uczelni):
https://www.umw.edu.pl/content/nowosci-w-programie-erasmus-2021-2027

➢ Wysokość grantów:

Praktyki 2021/2022 – informacja na stronie: http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program

Studia 2022/2023 – brak informacji

➢ Kursy językowe:

❑ bezpłatne kursy on-line (platforma OLS – Online Linguistic Support),

❑ zwrot za kursy organizowane we własnym zakresie.

https://www.umw.edu.pl/erasmus-program
https://www.umw.edu.pl/content/nowosci-w-programie-erasmus-2021-2027
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program
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➢ Nowi koordynatorzy na wydziale lekarskim

• mgr Adrianna Nowicka – Czudak - studenci wyjeżdżający

Zakład Fizjologii
ul. Chałubińskiego 10
50-368 Wrocław
tel. +48 71 784 14 25
e-mail: adrianna.nowicka@umw.edu.pl

• dr Zygmunt Domagała - studenci przyjeżdżający

Zakład Anatomii Prawidłowej
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław
tel. +48 71 784 13 31
e-mail: zygmunt.domagala@umw.edu.pl

Koordynatorzy pełnią dyżur na ul. T. Chałubińskiego 6a, numer telefonu +48 71 784 13 53 w 
poniedziałek, środę, czwartek w godz. 11-14:00.

mailto:adrianna.nowicka@umw.edu.pl
mailto:zygmunt.domagala@umw.edu.pl
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Sława Ksenycz slawa.ksenycz@umw.edu.pl

Dominika Lucińska dominika.lucinska@umw.edu.pl

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Dział Współpracy Międzynarodowej 

ul. T. Chałubińskiego 6a

50-368 Wrocław

tel: +48 71 784 16 85

https://www.umw.edu.pl/erasmus-koordynatorzy

mailto:slawa.ksenycz@umw.edu.pl
mailto:dominika.lucinska@umw.edu.pl
https://www.umw.edu.pl/erasmus-koordynatorzy

