
Skªadanie wniosku na wyjazdy na studia

w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

1 Informacje o ofercie

W pierwszej kolejno±ci nale»y zapozna¢ si¦ z ofert¡. Aby to zrobi¢, zaloguj si¦ do systemu USOS.

Nast¦pnie w dziale Aktualno±ci, w lewym panelu wybierz TWOJE JEDNOSTKI i Wydziaª
Matematyki i Nauk Informacyjnych.
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Na tej stronie mo»na znale¹¢ podstawowe informacje, harmonogram, regulamin. Ponadto mo»na
tu znale¹¢ szzegóªow¡ ofert¦ wymian (lista uczelni). Zwró¢ uwag¦ na pliki umów � s¡ w nich zawarte
wszystkie szczegóªy dotycz¡ce danej umowy, ewentualne dodatkowe wymagania oraz linki do stron
z programem studiów.
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2 Skªadanie wniosku

W celu zªo»enia wniosku wejd¹ do zakªadki DLA STUDENTÓW.

Nast¦pnie wybierz podstron¦ Wymiana studencka.

Wybieraj¡c oferty wyjazdów mo»esz ponownie wy±wietli¢ list¦ ofert. Przedtem nale»y jednak
wybra¢ wªa±ciwy Wydziaª.
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Na li±cie oferowanych uczelni wybierz t¦, która Ci¦ interesuje.

Po wy±wietleniu szczegóªów, wybierz zªó» wniosek. Zwró¢ uwag¦ na kolumn¦ �Czy odpowiednia
dla Ciebie�. Warto±¢ w te kolumnie mówi, czy Twój kierunek i stopie« studiów s¡ odpowiednie dla
tej oferty.
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We wniosku nalezy wpisa¢ znane j¦zyki obce (ma to znaczenie tylko informacyjne). Zignoruj
tabel¦ �Opinie�.

Do wniosku mo»esz te» doda¢ inne uczelnie. Mo»na wybra¢ co najwy»ej trzy uczelnie, w kolejno±ci
preferencji (od pierwszego wyboru do ostatniego).

W dalszej cz¦±ci wniosku opisz swoj¡ dziaªalno±¢ na rzecz spoªeczno±ci akademickiej (organy
samorz¡du, koªa naukowe, ogranizacje itp.). Za dziaªalno±¢ mo»na uzyska¢ dodatkowe 0.5 punktu w
rankingu kandydatów na wyjazdy. Dziaªalno±¢ ta musi by¢ jednak udokumentowana za±wiadczenie
z wªa±ciwej jednostki (zazwyczaj takie za±wiadczenia wystawia przewodnicz¡cy).

5



Podobnie dodatkowe punkty mo»na uzyska¢ za posiadane certy�katy j¦zykowe. Je±li masz cer-
ty�kat j¦zykowy, napisz o tym w odpowiednim polu. Nie zapomnij te» o doniesieniu kopii tego
certy�katu. Punkty za certy�kat j¦zykowy naliczane s¡ tylko, gdy dotyczy on j¦zyka wykªadowego
danej uczelni.

Uzupeªnij te» pozostaªe pola wniosku, wpisuj¡c wnioskowany semestr wyjazdu i krótko motywu-
j¡c swoj¡ kandydatur¦. Nale»y równie» poinformowa¢ o wcze±niejszym uczestnictwie w wymianach w
ramach programów Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus. Je±li studiujesz na dwóch wydziaªach
i jednocze±nie ubiegasz si¦ o wymian¦ na obu, równie» zaznacz odpowiednie pole.
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Wniosek mo»esz zapisa¢ do pó¹niejszej edycji. Je±li akceptujesz przygotowany wniosek, zªó» go
wybieraj¡c odpowiedni przycisk.

To jeszcze nie koniec. Przejd¹ do listy wniosków i wybierz swój zªo»ony wniosek.
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Nast¦pnie wydrukuj go, wciskaj¡c przycisk drukuj wniosek.

Ostatnim krokiem jest wydrukowanie wniosku i zªo»enie go w papierowej wersji w dziekanacie
(w pok. 33 u pani Eweliny Szcz¦snej). Nie zapomnij równie» o kopii certy�katu j¦zykowego i
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za±wiadczeniu i dziaªalno±ci � w przeciwnym przypadku dodatkowe punkty nie zostan¡ naliczone.

9


