
 

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 

 

REKTORA 

 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów 

PWSZ w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme -  Erasmus 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.     

z 2012 r., poz. 572 ze zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję opiniującą kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus 

w składzie: 

1) Przewodniczący - dr Jerzy Jasiński – Prorektor ds. Kształcenia; 

2) Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus - mgr Patrycja Herman-Wróbel – specjalista 

ds. współpracy z zagranicą; 

3) Sekretarz – Marta Marciniak – referent ds. współpracy z zagranicą; 

4) Członkowie: 

- Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana przedstawiciel wydziału, którego studenci złożyli 

wniosek o stypendium; 

- przedstawiciel egzaminatorów języka obcego wyznaczony przez kierownika jednostki 

organizacyjnej. 

 

§ 2 

Stypendium przyznaje Rektor PWSZ w Koninie po wskazaniu kandydatów przez Komisję opiniującą 

określoną w § 1 zarządzenia, zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów obowiązującymi              

w programie LLP Erasmus. 

 

§ 3 

Ustala się regulamin pracy Komisji w brzmieniu załącznika do zarządzenia. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 41/2007 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 

powołania Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy studentów PWSZ w Koninie    

w ramach programu Lifelong Learning Programme - Erasmus (z późn. zm.). 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                               

                                                                                       REKTOR 

/-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 
RADCA PRAWNY 

/-/ Wojciech Prałat 



 

Załącznik do zarządzenia nr 20/2013  

Rektora PWSZ w Koninie z dnia  15.04.2013 r. 

                                   

 

Regulamin pracy Komisji opiniującej kandydatów do stypendium na wyjazdy 

studentów PWSZ w Koninie w ramach programu  

Lifelong Learning Programme - Erasmus  
 

1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.  

2. Komisja może podejmować decyzje w obecności Przewodniczącego, Sekretarza oraz co 

najmniej jednego członka.         

3. Studenci zainteresowani wyjazdem za granicę w ramach studiów w uczelni partnerskiej 

lub zrealizowaniem zagranicznych praktyk zawodowych składają wnioski zgłoszeniowe 

do Sekretarza Komisji według określonego wzoru w terminie wyznaczonym przez 

Uczelnię. 

4. Komisja wyłoni kandydatów na wyjazd w programie Erasmus spośród studentów 

spełniających następujące kryteria formalne: 

4.1. w czasie całego pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej powinien być 

zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopni w uczelni będącej stroną 

niniejszej umowy; 

4.2.  być w momencie wyjazdu studentem co najmniej drugiego roku studiów      

 pierwszego stopnia; wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia; 

4.3.  nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim. 

5. W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia weźmie pod uwagę: 

5.1.  osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) – średnia nie mniejsza niż 3.8 

5.2.  poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia 

w instytucji przyjmującej. 

5.3.  opinia dyrektora instytutu/opiekuna roku 

5.4.  dodatkowe kryteria uwzględniane podczas selekcji kandydatów stanowić    

mogą: osiągnięcia naukowe, działania na rzecz Uczelni oraz społeczności 

lokalnej etc. 

6. Student, posiadający średnią niższą niż wymagana, może ubiegać się o stypendium na 

wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus. Jednak stypendium może zostać 

przyznane wyłącznie w przypadku wolnych, niewykorzystanych miejsc po zakończeniu 

całkowitego procesu kwalifikacji.  

7. Studenci nie zakwalifikowani z powodu braku miejsc umieszczani są na liście 

rezerwowej. 

8. Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu zrealizowania w uczelni partnerskiej 

części określonego programu studiów licencjackich/ inżynierskich prowadzących do 

uzyskania dyplomu uczelni macierzystej (wysyłającej) lub w celu odbycia praktyki 

związanej z kierunkiem kształcenia studenta.  

Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia 

programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji 

związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.  

9. Stypendium otrzymane przez indywidualnego studenta jest przeznaczone na pokrycie 

dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej/ 

instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, 

zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie 

pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.  



 

10. Podczas przyznawania kwoty stypendium uczelnia może uwzględnić sytuację materialną 

studentów. Dopuszcza się możliwość wysyłania studentów z grantem zerowym (tzw. 

student Erasmus bez stypendium). 

11. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania 

przez studenta wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno zostać wypłacone 

w walucie EURO, w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Preferowaną formą 

przekazania stypendium jest przelew bankowy. Uczelnia może zdecydować o wypłacaniu 

niewielkiej części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z uczelni 

partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię 

macierzystą dokumentów, w tym ankiety stypendysty.  

12. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, 

odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne, uczestniczy 

w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium/ ze 

stypendium zerowym).  

13. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne 

zaliczenie okresu studiów/ praktyki zrealizowanego/-nej w uczelni partnerskiej/ instytucji 

przyjmującej i uznanie go za równoważny z okresem studiów/ praktyki w uczelni 

macierzystej.  

14. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej (w uczelni – wyjazd na studia lub 

w przedsiębiorstwie – wyjazd na praktykę) nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen 

najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok 

akademicki. Miesiąc należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy. 

15. Wypłata wszelkich stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed 

wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej lub 

w instytucji przyjmującej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo ubiegania się 

o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej. 

16.  Komisja przedstawi Rektorowi kandydatów do stypendium. 

 

 

 


