Zasady rekrutacji i kryteria uprawniające do wyjazdów na studia
i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej (w tym
programu ERASMUS+) w roku akademickim 2018/19
1. Zgodnie z uczelnianymi zasadami rekrutacji w ramach programów
wymiany międzynarodowej regulowanymi Zarządzeniem Rektora
Politechniki Lubelskiej Nr-10/2016 z dnia 25 lutego 2016 r w kwalifikacji
na studia i praktyki mogą uczestniczyć:
a. studenci studiów pierwszego stopnia pod warunkiem uzyskania
zaliczenia pierwszego roku studiów przed wyjazdem,
b. studenci studiów drugiego stopnia, z tym że w przypadku studentów
pierwszego semestru studiów konieczne jest uzyskanie stosownej
zgody Dziekana Wydziału.
c. w przypadku wyjazdów na praktyki - absolwenci , którzy złożyli
aplikację na wyjazd na praktykę na ostatnim roku studiów.
2. Pobyt studenta na studiach/praktyce w ramach programu LLP
Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus oraz Fundusz Stypendialny i
Szkoleniowy na danym stopniu studiów nie może trwać łącznie dłużej
niż 12 miesięcy.
3. Student, po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej Biura
Kształcenia Międzynarodowego zgłasza zamiar wyjazdu do właściwego
koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym
w terminie:
a. w przypadku wyjazdu na studia w semestrze zimowym i letnim w
ramach międzynarodowych programów mobilności edukacyjnej do
31 marca 2018 r., natomiast w ramach programu MOSTECH do 30
kwietnia 2018 r.,
b. w przypadku wyjazdu na praktykę - w dwóch terminach: do 31
października oraz do 31 marca roku akademickiego, w którym ma
odbyć się praktyka; w przypadku wyjazdu na praktykę student
dostarcza również list intencyjny.
4. Kwalifikacji dokonuje Wydziałowa Komisja w składzie powołanym
przez Dziekana Wydziału.
5. Warunkiem kwalifikacji na wyjazd jest znajomość języka na poziomie
B1, w którym będą odbywały się zajęcia/praktyka.
6. W przypadku wyjazdu na studia podstawowym kryterium kwalifikacji
są wyniki w nauce. Student musi również wykazać się znajomością
oferty edukacyjnej uczelni, w ramach której realizowany będzie
program kształcenia oraz przedstawić wybór ekwiwalentnych, w
stosunku do objętych programem studiów, przedmiotów.

7. W przypadku wyjazdu na praktykę podstawowym kryterium
kwalifikacji są wyniki w nauce oraz zgodność programu praktyki z
programem studiów.
8. Wymagana średnia ważona ocen (dotyczy zarówno wyjazdów na
studia, jak i praktyki) z całego okresu studiów poprzedzającego
aplikację na wyjazd wynosi 3,6. W przypadku gdy średnia ocen jest
niższa student może uczestniczyć w rekrutacji warunkowo.
9. Wyniki kwalifikacji zostaną podane kandydatom niezwłocznie po
posiedzeniu Komisji w formie ustnej lub drogą elektroniczną na adres
e-mail podany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym.
10. Protokoły Komisji z postępowania kwalifikacyjnego zawierające listy
zakwalifikowanych
kandydatów
wraz
z
formularzami
zgłoszeniowymi zostaną przekazane do Biura Kształcenia
Międzynarodowego w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia
przyjmowania wniosków.
11. Student ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Komisji do Dziekana
Wydziału w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji.

