
Długość trwania: jeden semestr lub cały rok akademicki
Kierunki: uczelnie z którymi UMB ma podpisaną umowę
międzyinstytucjonalną
Przedmioty: jesteś zobowiązany realizować przedmioty z semestru/roku
akademickiego, na który wyjeżdżasz 
Ilość ECTS: 30 punktów ECTS (1 semestr) lub 60 punktów ECTS (cały rok)
Wymagania: musisz być studentem co najmniej II roku studiów, mieć średnią
ocen co najmniej 3,5 i znać język obowiązujący w instytucji przyjmującej.
Terminy: składanie dokumentów do 31 marca, ogłoszenie wyników do 30
kwietnia

KROK 4. WYPŁATA STYPENDIUM

KROK 2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW 
Aby wziąć udział w rekrutacji, złóż następujące dokumenty do Działu
Współpracy Międzynarodowej: Formularz aplikacyjny o wyjazd na
studia, zaświadczenie o średniej ocen, zaświadczenie o znajomości
języka obcego, zaświadczenia o działalności w kołach naukowych,
organizacjach studenckich, wykaz publikacji (jeśli dotyczy) itp. 

KROK 3. DECYZJA KOMISJI
Czekaj na zebranie Komisji Programu Erasmus+ oraz wydanie przez nią
decyzji. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji zostanie
powiadomiona o jej wynikach. Ustal Learning Agreement z
Koordynatorem Programu Erasmus+ oraz w porozumieniu z
Dziekanatem Twojego Wydziału. 

PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI:

Joanna Zadykowicz        |       Biuro Programu Erasmus+

KROK 1. ZROBIENIE ROZEZNANIA

Złóż pozostałe wymagane dokumenty tj. Dane o rachunku bankowym,
kopia ubezpieczenia OC i NNW na czas podróży, kopia karty EKUZ. Po
czym wypełnij umowę stypendialną o swoje dane osobowe i odeślij ją w
formie elektronicznej. Gdy umowa zostanie podpisana przez obie strony,
otrzymasz pierwszą ratę stypendium (70% kwoty). Wypełnij test OLS.

Dostarcz oryginał wykazu zaliczeń, oświadczenia o przyjeździe /
wyjeździe do i z instytucji przyjmującej, a także podanie o zaliczenie
przedmiotów zrealizowanych podczas mobilności. Wypełnij ankietę w
systemie EU Survey. Otrzymasz wtedy pozostałe 30% stypendium.

Zanim złożysz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z ofertą
stypendialną na wyjazdy na studia. Odwiedź strony internetowe tych
uczelni które Cię interesują i wstępnie sprawdź czy są tam realizowane
przedmioty, które musisz zrealizować na UMB na danym roku studiów.
Sprawdź również język w którym prowadzone są dane zajęcia. 

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/102.2022_zal_2_formularz_aplikacyjny_studia_student_doktorant.docx
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/102.2022_zal_10_potwierdzenie_przyjazdu_i_wyjazdu.docx
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/102.2022_zal_15_podanie_o_zaliczenie_przedmiotow.docx

