Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus
w roku akademickim 2013/14

1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich posiadających Kartę Erasmusa, z którymi Akademia Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi podpisała stosowne umowy, w ramach uzgodnionych w tych umowach miejsc, dziedzin studiów i poziomów kształcenia.
2. Kwalifikowani są studenci zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych
studiach magisterskich (decyduje status studenta w trakcie odbywania studiów za granicą). Studenci
mogą brać udział w rekrutacji począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia, od pierwszego semestru studiów drugiego stopnia lub od drugiego roku studiów jednolitych. Nie można ubiegać
się o wyjazd na stypendium na ostatni semestr studiów.
3. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus nie może przebywać w trakcie
studiów zagranicznych na urlopie, ani być urlopowany. Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce i
udzielono by urlopu studentowi, w trakcie trwania semestru, w którym część studiów powinien odbywać w ramach programu Erasmus, wtedy traci on status studenta Erasmusa i zobowiązany jest do
niezwłocznego oddania całej kwoty wypłaconego już stypendium.
4. Nie mogą być kwalifikowani studenci, którzy studiowali już za granicą w ramach programu Erasmus
lub programu Sokrates II. Ci studenci, którzy wyjechali w ramach programu Erasmus na praktyki nadal
zachowują prawo do wyjazdu na studia.
5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Biura Współpracy z Zagranicą w wyznaczonym terminie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz portfolio w wersji drukowanej.
Terminy rekrutacji i terminy ogłaszania listy rankingowej kandydatów będą każdorazowo podawane
na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (www.int.asp.lodz.pl).
6. Kryteria oceny zgłoszeń kandydatów to:
– średnia ocen za ostatnie dwa semestry (w przypadku zgłoszenia w trakcie pierwszego roku studiów
drugiego stopnia, należy uwzględnić średnią za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia –
kiedy dokumenty składa student studiów drugiego stopnia w pierwszym semestrze ich trwania lub
średnią z ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia i pierwszego semestru studiów drugiego
stopnia kiedy dokumenty składa student studiów drugiego stopnia w drugim semestrze ich trwania)
– udokumentowana znajomość języka angielskiego; dodatkowo znajomość innego języka obcego
(języka urzędowego kraju, do którego planowany jest wyjazd )
– motywacja, zaangażowanie w programy i wydarzenia międzynarodowe realizowane na macierzystej uczelni, reprezentowanie Uczelni podczas zagranicznych wydarzeń artystycznych
– portfolio (powinno być przynajmniej dwujęzyczne – przygotowane w języku polskim i angielskim,
jeśli nie jest możliwe przygotowanie go w języku kraju, do którego planowany jest wyjazd; przygotowane w wersji drukowanej).
Przewidziano następujący system punktowania poszczególnych kategorii kryteriów:
Punktacja za średnią ocen:
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Punktacja za udokumentowaną znajomość języka angielskiego:
Udokumentowany poziom znajomości języka angielskiego – liczba punktów
C2 – 6
C1 – 5
B2 – 4
B1 – 3
A2 – 2
A1 – 1

Punktacja za udokumentowaną znajomość innego języka obcego(języka urzędowego kraju,
do którego planowany jest wyjazd na studia):
Udokumentowany poziom znajomości języka obcego – liczba punktów
C2 – 6
C1 – 5
B2 – 4
B1 – 3
A2 – 2
A1 – 1
Punktacja przyznawana za umotywowanie wyjazdu, zaangażowanie procesy internacjonalizacji uczelni (wsparcie działań Biura Współpracy z Zagranicą związanych z programem Erasmus, pomoc przy organizacji innych wydarzeń międzynarodowych na uczelni,
reprezentowanie Uczelni podczas zagranicznych wydarzeń artystycznych). Student może
uzyskać od 1 do 6 punktów.
Punktacja przyznawana za portfolio. Student może otrzymać od 1 do 6 punktów (oceniany
będzie poziom zaprezentowanych prac, pomysł i estetyka wykonania, poprawność tekstów
i tłumaczeń).
Na podstawie punktacji przyznanej każdemu studentowi sporządzona zostanie lista rankingowa
wszystkich, którzy złożyli komplet poprawnie i całkowicie wypełnionych dokumentów (obowiązującym formularzem zgłoszeniowym jest Formularz Wymiany Studenckiej 2013/14). W zależności od
przyznanej na rok 2013/14 kwoty dofinansowania Uczelnia podejmie decyzję odnośnie liczby osób,
która będzie mogła wziąć udział w programie. O ostatecznym zakwalifikowaniu się studenta do programu decydować będzie miejsca, jakie student będzie zajmować na liście rankingowej.
7. Stypendium ma charakter ryczałtowy a jego wysokość uzależniona jest od długości pobytu w instytucji przyjmującej oraz kraju, do którego jest wyjazd. Warunki finansowe stypendium w programie
Erasmus w roku 2013/14 opisane będą szczegółowo w stosownym zarządzeniu Rektora Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
8. Stypendium będzie przyznawane na studia trwające jeden semestr lub jeden trymestr.
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9. Studenci o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki ze
specjalnego funduszu pomocy dla osób niepełnosprawnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus.
10. Studia w ramach programu Erasmus nie mogą być krótsze niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy
cykl kształcenia i nie mogą być dłuższe niż 1, ten sam, rok akademicki .
11. Komisja uczelniana, w składzie: koordynator uczelniany programu Erasmus, koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego, sporządza listę rankingową
kandydatów, którzy w terminie dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty. Listę rankingową zatwierdza Prorektor ds. Nauczania.
12. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą
(www.int.asp.lodz.pl).

3

