Terminarz dla studentów kierunku ochrona środowiska zainteresowanych
wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+
(rekrutacja na rok akademicki 2022/2023)
1. Student się orientuje – zdobywa informacje na temat regulaminu rekrutacji na wyjazd i rozliczania wyjazdu
(strona MSOŚ – zakładka Studia i studenci/Erasmus+/Wyjazdy; spotkanie informacyjne organizowane przez
Biuro Współpracy Międzynarodowej – BWM, kontakt z koordynatorem Erasmus+ dla kierunku ochrona
środowiska); Prezentacje z nagraniem prezentacji informacyjnej dla zainteresowanych wyjazdami w ramach
Erasmus+ dostępne na stronie BWM https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia.
2. Student zapisuje się na rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą poziom znajomości języka angielskiego:
Harmonogram rozmów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie SPNJO
Kontakt w SPNJO - mgr Justyna Urbańska-Ratajczak, e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl



I termin 10.12.2021 /piątek/
II termin 21.01.2022 /piątek/

Z rozmowy kwalifikującej zwolnienieni są studenci filologii obcych oraz kierunków prowadzonych w języku
angielskim, jeżeli język, który/w którym studiują będzie językiem zajęć na uczelni zagranicznej.
Studenci, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty językowe lub ukończyli lektorat językowy na poziomie
B2 II mogą zostać zwolnieni z rozmowy kwalifikującej pod warunkiem dopełnienia formalności opisanych na
stronie SPJNO.
UWAGA! Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych,
natomiast w innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się
kontaktować z koordynatorami wydziałowymi.

3. Student składa teczkę z dokumentami u Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ do 28 lutego
2022. Lista dokumentów wymaganych do rekrutacji znajduje się w regulaminie rekrutacji. Dokumenty należy
złożyć osobiście lub drogą mailową (adriana.trojanowska-olichwer@uwr.edu.pl). Komisja rekrutacyjna
przeprowadza ze studentem wstępną rozmowę rekrutacyjną 1 marca 2022 i sprawdza kompletność
dokumentów. Rozmowa rekrutacyjna za pośrednictwem aplikacji TEAMS, link zostanie przesłany kandydatom
e-mailem.
4. Student oczekuje na wynik rekrutacji do 4 marca 2021.
5. Jeśli wynik jest pozytywny, koordynator nominuje studenta do wyjazdu w systemie USOS.
6. Student otrzymuje informacje o nominacji i MUSI odpowiedzieć na nominację w systemie USOS
7. Koordynator zatwierdza nominację w systemie USOS.
8. Studentom skierowanym na wyjazd zostaną założone indywidualne konta w bazie BWM UWr:
international.uni.wroc.pl w celu przygotowania przez studenta formularza zgłoszeniowego (tylko on-line). Dane
do logowania zostaną przesłane studentom e-mailem na początku marca. Do 15 marca zostaną zweryfikowane
formularze zgłoszeniowe studentów. Po poprawnej wersyfikacji przy zgłoszeniu pojawi się informacja
„zweryfikowano”.

9. W połowie marca BWM udostępni studentom prezentację na temat dalszych kroków i przygotowania
wyjazdu.

10. Po 15 marca BWM przesyła nominację do uczelni partnerskiej (może to potrwać ok 4-5 tygodni w przypadku
wyjazdu w semestrze zimowym, dłużej w przypadku wyjazdu w semestrze letnim). Wówczas aplikacja na koncie
indywidualnym BWM zmieni status na „przyjęto”

10. Student otrzymuje informacje z uczelni partnerskiej o tym co ma dalej robić (wypełnić aplikacje, dostarczyć
dodatkowe dokumenty). Kontakt ze strony uczelni pzryjmującej zazwyczaj 1-3 tygodni po nominacji.

11. W systemie USOS przygotowany i procedowany jest Learning Agreement (LA) w porozumieniu z
Koordynatorem uczelni partnerskiej. LA musi być zatwierdzone przez Koordynatora dla kierunku ochrona
środowiska.
12. Po powrocie, student rozlicza wyjazd u koordynatora dla kierunku ochrona środowiska, w Dziekanacie i w
BWM wg regulaminów dostępnych na stronach BWM i MSOŚ (w zakładce Studia i studenci/Erasmus).

W przypadku pytań proszę o kontakt:
dr Adriana Trojanowska-Olichwer
Koordynator Erasmus+ dla kierunku ochrona środowiska
e-mail: adriana.trojanowska-olichwer@uwr.edu.pl
tel. 71 3759222
konsultacje dla wyjeżdżających na wymianę Erasmus+ na TEAMS po wcześniejszym umówieniu się
kliknij aby dołączyć do grupy

