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Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla 

studentów ASP w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 

 

 

I Zasady ogólne 

 

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, 

inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.  

 

Erasmus+, Akcja 1 jest programem skierowanym między innymi do uczelni, 

ich studentów i pracowników. W niektórych jego działaniach mogą uczestniczyć 

także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują 

z  uczelniami. 

 

Celem programu Erasmus+ jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia 

swoich kwalifikacji i zwiększenia ich szans na zatrudnienie, jak również 

modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. 

2. Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ realizowane są w oparciu     

o umowy bilateralne zawarte pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku      

a uczelniami partnerskimi. Lista tych uczelni jest dostępna na stronie internetowej 

ASP w Gdańsku pod adresem www: www.asp.gda.pl oraz w Biurze Współpracy 

i Umiędzynarodowienia ASP. 

3. W programie Erasmus+ Studia wziąć może udział student, który: 

 w czasie całego pobytu w uczelni przyjmującej jest zarejestrowany jako 

student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów 

magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich w uczelni 

macierzystej, 

 jest w momencie wyjazdu studentem co najmniej drugiego roku studiów  

I-go stopnia, 

 jest w momencie wyjazdu studentem co najmniej drugiego roku studiów 

jednolitych,  

 jest w momencie wyjazdu studentem II lub III semestru studiów II stopnia 

(rekrutacja dla przyszłych studentów studiów II stopnia odbędzie się na 

początku października 2021), 

 nie przebywa w trakcie wyjazdu na urlopie dziekańskim, 

 zaliczył semestr studiów bezpośrednio poprzedzający moment wyjazdu   

do uczelni zagranicznej, 
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 UWAGA – jeżeli student w poprzednich latach korzystał z wyjazdów      

w ramach Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus      

lub Erasmus+, to suma miesięcy mobilności (miesięcy spędzonych w 

instytucjach zagranicznych – studia i praktyka) nie może przekroczyć w 

ramach jednego cyklu kształcenia 12 miesięcy, w przypadku jednolitych 

studiów magisterskich okres ten nie może przekroczyć 24 miesięcy. 

II Procedura naboru na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w ASP       

w Gdańsku 

1. Pobyt studenta na uczelni przyjmującej nie powinien być dłuższy niż              

1 semestr w ramach jednego roku akademickiego (minimum to 3 pełne 

miesiące). 

W uzasadnionych przypadkach, określonych, zaakceptowanych, wskazanych 

przez Dziekana Wydziału, któremu podlega student, pobyt może zostać 

przedłużony do 2 semestrów. Jeśli zaistnieje konieczność wyrównania różnic 

programowych, Dziekan Wydziału określa zakres oraz termin ich uzupełnienia 

przez studenta.  

Przedłużenie mobilności może zostać sfinansowane przez ASP jedynie                

w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych miejsc lub otrzymania 

dodatkowych środków, w przeciwnym przypadku student będzie miał prawo 

do przedłużenia wyjazdu bez dofinansowania. 

2. Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie, muszą wykazać się wysoką 

średnią ocen (minimalnie 4,0) z ostatniego semestru studiów oraz dobrą 

znajomością języka obcego. Wymagana jest dobra znajomość języka 

angielskiego, zaś znajomość języka kraju, w którym student zamierza studiować, 

jest cennym atutem – w przypadku niektórych uczelni partnerskich stanowi 

warunek wyjazdu. 

3. Znajomość języka angielskiego zostanie sprawdzona w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej. Jej wyniki stanowią jedno z kryteriów formalnej oceny 

wniosków, dlatego jest to obowiązkowy element procedury aplikacyjnej. 

O terminie rozmów studenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną 

oraz za pośrednictwem strony internetowej www.asp.gda.pl Komisji 

Rekrutacyjnej przysługuje prawo do zwolnienia studenta z obowiązku 

przystąpienia do testu i rozmowy z języka angielskiego, na podstawie 

przedstawionej przez studenta dokumentacji, zgodnie z Tabelą nr 1 – ocena 

kompetencji językowych, stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu.   
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4. Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium programu Erasmus+ w ramach 

rekrutacji na rok akademicki 2021/2022, zobowiązani są do złożenia w terminie 

od 01.02.2021 do 14.02.2021: 

a) wniosku online w systemie Akademus, 

b) dodatkowych dokumentów poświadczających znajomość języka kraju, do 

którego zamierza wyjechać student – punktacja zgodna z Tabelą nr 1 – ocena 

kompetencji językowych.  

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków dostępne będą 

na stronie internetowej uczelni w zakładce Programu Erasmus+. 

5. Wyboru kandydatów dokona Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Wyjazdów 

w ramach Programu Erasmus+, składająca się z przedstawicieli – pracowników 

dydaktycznych poszczególnych wydziałów oraz uczelnianego Koordynatora       

ds. programu Erasmus+. Komisja bierze pod uwagę optymalnie proporcjonalny 

udział w wymianie wszystkich wydziałów ASP w Gdańsku.  

6. Procedura merytorycznej oceny wniosków o wyjazd w ramach programu 

Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 obejmuje następujące elementy: 

a) Ocena kompetencji językowych: wynik rozmowy kwalifikacyjnej, z której 

można uzyskać maksymalnie 5 pkt. Możliwe jest przyznanie dodatkowych 

punktów (maksymalnie 3 pkt.) zgodnie z Tabelą nr 1 – ocena kompetencji 

językowych, stanowiącą załącznik do niniejszego dokumentu - dotyczy 

języka kraju, do którego wyjazd planuje student (innego niż język 

angielski).  

Minimalny wynik rozmowy, pozwalający na dalszą kwalifikację kandydata, 

to 3 pkt. na 5 możliwych do zdobycia. 

b) Średnia ocen oznacza średnią arytmetyczną z ostatniego semestru studiów 

(semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021). Średnia ocen jest 

tożsama z liczbą uzyskanych za nią punktów.  

Minimalna średnia ocen, pozwalająca na kwalifikację do udziału                 

w programie, to 4,0. 

c) Udział w programie pomocy studentom zagranicznym, przyjeżdżającym na 

ASP w Gdańsku o nazwie Buddy – 1 pkt. doliczony do punktacji ogólnej. 
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Otrzymanie punktacji w tej kategorii nie zwalnia z obowiązków wskazanych 

w części. II. ust. 6 lit. a i  b. 

 

d) Udział w spotkaniach promujących program Erasmus+ w roli prelegenta 

(dotyczy byłych uczestników ubiegających się o ponowny wyjazd w ramach 

programu) – 1 pkt. doliczony do punktacji ogólnej (niezależnie od liczby 

spotkań). Otrzymanie punktacji w tej kategorii nie wyklucza zobowiązań 

wskazanych w części II. ust. 6 lit. a i b.  

 

7. Na wyjazd zakwalifikowani zostaną kandydaci spełniający kryteria formalne, 

którzy uzyskali najwyższy wynik łączny z wszystkich kryteriów podlegających 

ocenie, z wyjątkiem pkt. II.8. 

8. Komisja kwalifikująca studentów na wyjazdy może przyjąć zasadę 

pierwszeństwa przy kwalifikacji studentów po raz pierwszy ubiegających się         

o wyjazd (tj. studentów, którzy nie brali w poprzednich latach udziału w 

wyjazdach w ramach programu LLP/Erasmus/Mundus/Erasmus+).  

9. Decyzja Komisji publikowana jest na stronie internetowej uczelni nie później 

niż w ciągu dziesięciu dni od dnia posiedzenia. Studentom służy prawo odwołania 

się od decyzji Komisji do Prorektora ds. współpracy i promocji w terminie 14 dni 

od publikacji zgodnie ze zdaniem powyższym. Odwołanie należy złożyć u 

Koordynatora ds. Programu Erasmus+. 

10. Po ogłoszeniu listy osób zaakceptowanych na wyjazd student w porozumieniu 

z pracownikami Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia wysyła dokumenty 

aplikacyjne wymagane przez daną uczelnię partnerską. Jednocześnie pracownicy 

Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia przesyłają do uczelni partnerskiej 

informację o studentach, którzy zostali wytypowani do wyjazdu oraz prośbę 

o przesłanie potwierdzeń o możliwości przyjęcia tych studentów na daną uczelnię. 

11. Studenci zakwalifikowani na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku 

akademickim 2021/2022, dokonujący rezygnacji z uczestnictwa w programie, 

mają obowiązek niezwłocznego poinformowania o swojej decyzji pracowników 

Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia. 

 

III Rekomendowane zasady realizacji okresu studiów  
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1. Przed wyjazdem studenta do uczelni partnerskiej, trzy zainteresowane strony   

tj. uczelnia macierzysta (wysyłająca), uczelnia partnerska (przyjmująca) oraz 

student podpisują Learning Agreement, dalej nazywanym „Porozumieniem          

o programie zajęć”. „Porozumienie o programie zajęć” powinno być 

przygotowane w taki sposób, aby zminimalizować różnice pomiędzy efektami 

kształcenia możliwymi do uzyskania podczas studiów w uczelni partnerskiej,        

a efektami kształcenia, które powinny być uzyskane w tym samym czasie w 

uczelni macierzystej.  

2. Jeśli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może, z przyczyn 

obiektywnych, zrealizować przedmiotów/zajęć zapisanych w „Porozumieniu        

o programie zajęć” i/lub chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty/zajęcia, 

zobowiązany jest powiadomić o tym uczelnię macierzystą i w porozumieniu z nią 

wprowadzić zmiany do „Porozumienia o programie zajęć”. Termin, w którym 

student może dokonać zmian w „Porozumieniu o programie zajęć” to okres          

1 miesiąca od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej. 

3. „Porozumienie o programie zajęć” oraz zmiany dokonane w tym dokumencie 

powinny być zatwierdzone pisemnie przez dziekana wydziału lub upoważnioną 

przez niego osobę. 

4. W okresie studiów za granicą uczestnicy programu uzyskują stypendium jako 

formę dofinansowania pobytu w uczelni zagranicznej. Stypendium nie zapewnia 

pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą (koszty wizy, 

ubezpieczenia, utrzymania za granicą student pokrywa z własnych środków 

finansowych). 

Stawki obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, 

mające zastosowanie dla wyjazdów realizowanych w ramach umowy finansowej 

nr 2020-1-PL01-KA103-0780931: 

Grupa Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Kraje wchodzące 

w skład grupy 

Dania, Finlandia, 

Irlandia, Islandia, 

Lichtenstein, 

Austria, Belgia, 

Cypr, Francja, 

Grecja, 

Bułgaria, Chorwacja, 

Czechy, Estonia, 

Republika 

                                                           
1 Wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 mogą być realizowane wg stawek i 

zasad obowiązujących dla umowy 2021. 
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Luksemburg, 

Norwegia, 

Szwecja, Wielka 

Brytania  

Hiszpania, 

Holandia, Malta,  

Niemcy, 

Portugalia, 

Włochy 

Macedonii Północnej 

Litwa, Łotwa,  

Rumunia, Serbia, 

Słowacja, Słowenia, 

Węgry, Turcja 

Wysokość 

miesięcznego 

stypendium SMS 

 

520,00 Euro 

 

500,00 Euro 

 

450,00 Euro 

 

5. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku umożliwia także wyjazdy do uczelni 

z tzw. krajów partnerskich programu (spoza Unii Europejskiej). W semestrze 

zimowym roku akademickiego 2021/2022, uczelnia realizuje współpracę z 

następującymi instytucjami: 

a) Holon Institute Of Technology, Izrael, 

b) Shenkar Engineering.Design.Art, Izrael, 

c) University of Montenegro, Czarnogóra. 

Liczba miejsc dostępnych dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

w w/w instytucjach jest ograniczona, a wyjazdy realizowane są w oparciu o 

odrębne zasady finansowania. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dysponuje 

dwoma miejscami na wyjazdy studentów do uczelni izraelskich (możliwy wyjazd 

dwóch studentów do tej samej uczelni, bądź do dwóch różnych), oraz jednym 

miejscem na wyjazd do uczelni w Czarnogórze. 

Wyjazd będzie możliwy tylko w semestrze zimowym 2021/2022. 

Stawka dla studenta wyjeżdżającego w ramach projektu KA 107 wynosi 700€ na 

miesiąc. 

W przypadku zainteresowania wyjazdem do jednej z trzech powyżej 

wymienionych uczelni zlokalizowanych w kraju partnerskim, rekomenduje się 

wskazanie we wniosku alternatywnych uczelni zlokalizowanych w krajach, 

wymienionych w tabeli umieszczonej w części III ust. 4 niniejszego Regulaminu.  

6. W przypadku wyjazdów na studia do krajów, wymienionych w tabeli 

umieszczonej w części III ust. 4 niniejszego Regulaminu, studenci uprawnieni do 

otrzymywania stypendium socjalnego otrzymają dodatkowo równowartość 200,00 
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euro miesięcznie, a ich wyjazd finansowany jest ze środków programu PO WER 

(Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Przynależność do tej grupy 

będzie definiowana przez otrzymywanie stypendium socjalnego w semestrze,      

w którym student ubiega się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ (semestr 

zimowy 2020/2021), na etapie procesu rekrutacji. Stypendium wraz z dodatkiem 

socjalnym będzie wypłacane w PLN w ramach umowy PO WER.  Weryfikacja 

prawa do otrzymywania dodatku socjalnego nastąpi z wykorzystaniem danych 

zawartych w uczelnianej bazie danych systemu Akademus. 

7. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą liczyć 

na dodatkowe dofinansowanie z funduszu programu PO WER – Wiedza Edukacja 

Rozwój, w ramach przyznanych uczelni środków na dany rok akademicki. 

Kandydaci na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+, posiadający w/w 

orzeczenie, proszeni są o wskazanie tej informacji we wniosku o wyjazd.  

8. Studenci wyjeżdżający za granicę otrzymują dodatkowo zaświadczenie             

o wyjeździe w celu przedłożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na tej 

podstawie studentowi wydawana jest tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, która jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze 

świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dokładne informacje na temat 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znaleźć można na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia http://www.nfz.gov.pl). 

9. Student jest również zobowiązany do wypełnienia testu językowego na 

platformie OLS, na początku oraz na końcu okresu mobilności.  Erasmus+ Online 

Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu 

zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji 

językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów 

przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Obowiązkiem studenta 

uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego       

i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium 

oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym. Testy językowe oraz kursy 

OLS realizowane są online. Zaproszenie do pierwszego testu językowego zostanie 

wysłane na adres mailowy studenta przed wyjazdem. 

 

10. Po uregulowaniu wszelkich formalności związanych z organizacją wyjazdu       

i zaakceptowaniem przez dziekana „Porozumienia o programie zajęć” (Learning 

http://www.nfz.gov.pl/
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Agreement), studenci zgłaszają się do Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia 

w celu podpisania umowy. Należy podać numer osobistego konta walutowego, 

na które zostanie przelane stypendium. Po powrocie z zagranicy studenci składają 

ankietę on-line z pobytu na stypendium. Dodatkowo studenci są zobowiązani 

do wypełnienia ankiety opisowej dotyczącej uczelni i miasta.  

11. Student jest zobowiązany dostarczyć „Wykaz zaliczeń” (Learning agreement 

– after the mobility part), wystawiony przez uczelnię partnerską, do Biura 

Współpracy i Umiędzynarodowienia ASP w Gdańsku, w terminie do 4 tygodni 

od powrotu z uczelni partnerskiej. Dodatkowo, student musi donieść dokument 

Confirmation of study period. Dokument ten potwierdza rzeczywistą długość 

pobytu studenta w uczelni partnerskiej. 

12. Po zakończeniu wyjazdu student otrzyma także zaproszenie do wypełnienia 

on-line indywidualnego raportu uczestnika, którego uzupełnienie stanowi element 

niezbędny do rozliczenia udziału w programie. 

13. Dziekan uczelni macierzystej podejmuje decyzję o zaliczeniu studentowi 

okresu studiów, przedmiotów i punktów zaliczeniowych zrealizowanych             

w uczelni partnerskiej w terminie 4 tygodni od daty dostarczenia przez studenta 

„Wykazu zaliczeń” z uczelni partnerskiej. Przeliczenie ocen uzyskanych              

w uczelni partnerskiej na skalę ocen stosowaną w uczelni macierzystej 

dokonywane jest w oparciu o Regulamin studiów Akademii Sztuk Pięknych        

w Gdańsku, uchwalony Uchwałą nr 14/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. z póz. zm., stanowiący zał. nr 1 do 

Uchwały Senatu nr 30/2019 z dnia 26 września 2019 r.  

W przypadku konieczności uzupełnienia niektórych zaliczeń, wskazanych przed 

wyjazdem, student uzupełnia je w terminie określonym przez Dziekana Wydziału.  

IV.  Informacje dodatkowe 

1. Studenci studiów niestacjonarnych, biorący udział w programie Erasmus+, 

nie są zwolnieni w trakcie wyjazdu na wymianę z obowiązku poniesienia opłaty 

(czesnego) za odbywanie studiów.  

2. Student, którzy bierze udział w rekrutacji niniejszym akceptuje poniższe 

zasady: 
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1. Decyzję o zawarciu niniejszej umowy oraz wyjeździe na studia w ramach 

programu Erasmus + do krajów programu student/-ka podjął/-a dobrowolnie oraz 

na własną odpowiedzialność, 

2. Student/-ka jest w pełni świadomy/-a, iż wyjazd na studia programie Erasmus + 

do krajów programu, może odbywać się w okresie stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

3. Student/-ka mając na uwadze ustęp powyższy zobowiązuje się do bieżącego 

zapoznawania się ze stanem panującym w instytucji przyjmującej oraz do 

bezwzględnego wykonywania zaleceń oraz decyzji organów i służb sanitarnych, 

pod których jurysdykcją znajduje się instytucja przyjmująca w miejscu 

docelowym, 

4. Student/-ka zobowiązuje się w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania COVID-19 do ścisłej współpracy z Biurem Współpracy i 

Umiędzynarodowienia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Biuro Współpracy i 

Umiędzynarodowienia, tel. 58 301 21 40, e-mail: erasmus@asp.gda.pl 

Pracownicy Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia: 

Aleksandra Paciorkiewicz, Paulina Tomczyk, Hanna Świętnicka 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Tabela nr 1 – ocena kompetencji językowych kandydatów 

ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+. 

 

 

 

            Zatwierdził dr Adam Świerżewski 

Prorektor ds. współpracy i promocji 

                Gdańsk, 26.01.2021r. 
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