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Rozdział 1 
ZASADY OGÓLNE 

1. Dokument określa podstawowe zasady przeprowadzania rekrutacji i kwalifikacji studen-
tów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, zwanej dalej Uczelnią, na 
wyjazdy stypendialne za granicą w ramach programu ERASMUS PLUS. 

2. Realizacja wyjazdów na studia za granicą odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w 
Karcie Uczelni ERASMUS ECHE oraz zasadami określanymi corocznie w umowie zawar-
tej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu ERASMUS PLUS w Warszawie.  

3. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte po-
między Uczelnią a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu ERASMUS 
PLUS. Wykaz uczelni partnerskich jest dostępny na stronie internetowej Uczelni.  

4. Za koordynację działań w ramach programu ERASMUS PLUS odpowiedzialny jest Uczel-
niany Koordynator, zwany dalej Koordynatorem. 

5. Za kwalifikację Kandydatów do udziału w programie odpowiedzialna jest Komisja Kwalifi-
kacyjna na czele z Przewodniczącym, zwana dalej Komisją, powoływana zarządzeniem 
przez Rektora Uczelni. 

6. Uczelnia w roku akademickim 2020/2021 umożliwia studentom skorzystanie z  mobilności 
na studia (SMS, Student Mobility for Studies).  

7. Uczelnia przyjmująca nie pobiera od studenta przyjeżdżającego opłat za naukę (wpiso-
wego, czesnego, opłat za egzaminy itp.). Student płaci czesne w WSB według zasad 
określonych w regulaminie opłat. 

8. Rekrutacja i kwalifikacja na wyjazdy studenckie ma miejsce dwa razy w roku: do 15 
czerwca to termin ubiegania się na wyjazdy w semestrze zimowym, do 15 listopada to 
termin ubiegania się na wyjazdy w semestrze letnim. 

9. Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych stypendiów uzależniona jest od 
wysokości dofinansowania przyznawanego Uczelni corocznie przez Narodową Agencję 
Programu ERASMUS PLUS w Polsce. Informacja o wysokości sgtypendium ogłaszana 
jest przez Uczelnię w dokumencie "Stawki stypendium na rok akademicki 2020/2021”. 
Dokument dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.www.wsb.net.pl 

10. Studia za granicą w ramach programu ERASMUS PLUS traktowane są jako część pro-
gramu studiów.  

11. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym 
uprawnienia do otrzymywania pomocy materialnej przyznanej przez Uczelnię. 

12. Ze stypendiów w ramach programu ERASMUS PLUS mogą skorzystać studenci studiów 
licencjackich oraz magisterskich. Na danym stopniu studiów będzie można wyjechać na 
minimum 3 miesiące a maksymalnie na 12 miesięcy. Skrócenie pobytu może wiązać się 
z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium. Stypendium można otrzymać tylko 
za taki okres, jaki rzeczywiście spędziło się w uczelni zagranicznej, potwierdzony pisem-
nie przez uczelnię partnerską. Student, który przebywał na uczelni partnerskiej mniej niż 
3 miesiące zostanie zobowiązany do zwrotu całości pobranego stypendium. 

13. Wyjazd na studia może trwać jeden lub dwa semestry w trakcie jednego roku akademic-
kiego zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni goszczącej. 

14. Student ubiegający się o uczestnictwo w programie wymiany akademickiej ERASMUS 
PLUS musi mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w momencie wy-
jazdu, posiadać status studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
(nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym, okolicznościowym itp.). Stu-
dent zobowiązany jest wykazać znajomość języka obcego na poziomie określonym przez 
uczelnie przyjmującą oraz dobre wyniki w nauce. 

15. Student wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS PLUS otrzymuje stypendium, które 
ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za 
granicą. Ponieważ stypendium nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta a jedy-
nie dofinansowuje wyjazd student musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów 
związanych z pobytem za granicą.  

16. Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu mogą wyjeżdżać wy-
łącznie do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z UE w roku akademickim 

http://www.wsb.net.pl/
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2020/2021. Studenci mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi Uczelnia za-
warła umowę dwustronną. Wykaz uczelni partnerskich dostępny jest na stronie interneto-
wej Uczelni.  

17. W trakcie trwania umowy student uprawniony do stypendium ERASMUS PLUS nie może 
pobierać żadnego innego stypendium przyznawanego w ramach działalności Komisji Eu-
ropejskiej lub innych programów Unii Europejskiej. 
 

Rozdział 2 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PRZED OKRESEM MOBILNOŚCI 

1. Obowiązkiem kandydata jest: 
1) zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich Wyższej Szkoły Bezpie-

czeństwa z siedzibą w Poznaniu 
2) przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich. 
3) wybranie uczelni zwracając szczególną uwagę na proponowany program studiów 

przez uczelnię partnerską w stosunku do obowiązującego studenta w uczelni wysyła-
jącej. 

2. Kandydat winien stosować się do procesu rekrutacji opisanego szczegółowo na stronie 
internetowej Uczelni. Główne etapy procesu rekrutacji przedstawiają się następująco: 
1) Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz formularz Learning Agreement for 

Studies (Before the mobility) dostępny na stronie internetowej Uczelni. 
2) Kandydat przesyła formularze Koordynatorowi w terminie wskazanym w pkt. 8 ZASAD 

OGÓLNYCH. 
3) Koordynator ustala możliwość wyjazdu Kandydata na studia z Koordynatorem Uczelni 

partnerskiej. 
4) po uzyskaniu zgody uczelni partnerskiej Koordynator informuje o tym Przewodniczą-

cego Komisji Kwalifikacyjnej, który zwołuje posiedzenie Komisji celem rozpatrzenia 
zgłoszenia Kandydata. 

5) na posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu Kan-
dydata; 

6) w przypadku odrzucenia Kandydat ma prawo do odwołania. Odwołanie powinno zo-
stać złożone u Koordynatora w formie pisemnej w przeciągu 14 dni od decyzji Komisji; 

7) w przypadku zaakceptowania udziału w programie przez Komisję, Koordynator podpi-
suje formularz Learning Agreement for Studies; 

8) Kandydat przystępuje do testu biegłości językowej OLS - Online Linguistic Support; 
9) umowę finansową na mocy, której wypłacone zostaje stypendium podpisuje Rektor 

Uczelni oraz Kandydat. 
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną od-

bywa się z uwzględnieniem następujących kryteriów:  
1) wyniki w nauce, mierzone średnią ocen; 
2) znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej 

studenta; 
3) zewnętrzne certyfikaty językowe; 
4) zewnętrzne zaświadczenia o aktywności studenta; 
5) udział studenta w życiu organizacji studenckich; 
6) list motywacyjny; 
7) udział w programie ERASMUS PLUS powinien być traktowany jako forma wyróżnienia 

za dotychczasową pracę, dorobek oraz rozwój studenta. Dlatego proces kwalifikacji 
uwzględnia możliwość wytypowania Kandydatów na każdorazowy nabór przez bezpo-
średnich przełożonych. Opiekunowie dydaktyczni grup dziekańskich oraz szefowie ka-
tedr przesyłają listę Kandydatów do zatwierdzenia Dziekanom Wydziałów. Następnie 
Dziekani prześlą zatwierdzoną listę Kandydatów do Koordynatora Uczelni. Koordyna-
tor przedstawia listę Kandydatów do rozpatrzenia Przewodniczącemu Komisji Kwalifi-
kacyjnej. Po rozpatrzeniu listy Komisja zaproponuje wyjazdy Kandydatom zasługują-
cym na to wyróżnienie.  
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4. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które w latach poprzednich nie korzystały 
z tej formy wyjazdów. 

5. Każdy stypendysta ERASMUS PLUS musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego wydawaną przez oddział wojewódzki NFZ właściwy dla miejsca zameldo-
wania studenta. EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w pań-
stwach należących do EFTA.  Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpiecze-
niem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dlatego stypendysta powinien wykupić 
dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).  

6. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Koordyna-
tora najpóźniej na 30 dni przed pierwszym dniem mobilności w zagranicznej uczelni part-
nerskiej.  

7. Naruszenie określonego w pkt. 6 terminu lub brak stosownej informacji ze strony Kandy-
data skutkuje wykluczeniem możliwości ponownego skorzystania przez tę osobę z wy-
jazdu w ramach programu ERASMUS PLUS realizowanego przez Uczelnię, poinformo-
waniem właściwego Dziekana oraz koniecznością zwrotu stypendium (jeżeli zostało ono 
wypłacone). 

8. Konsekwencje naruszenia przez Kandydata obowiązków określonych w pkt. 6 nie będą 
zastosowane w przypadku zaistnienia okoliczności od Kandydata niezależnych (tzw. zda-
rzenia losowe). 

Rozdział 3 
POSTĘPOWANIE ROZLICZENIOWE PO OKRESIE MOBILNOŚCI 

1. Student, który przeszedł prawidłowo proces rekrutacji oraz skorzystał z mobilności zobo-
wiązany jest dostarczyć Koordynatorowi formularz Learning Agreement for Studies (After 
the mobility) podpisany przez uczelnię partnerską w terminie do 14 dni od daty zakończe-
nia wyjazdu, pod rygorem zwrotu całości lub części stypendium. 

2. Student zobowiązany jest dostarczyć do Uczelni macierzystej dokument potwierdzający 
uzyskane wyniki w uczelni zagranicznej - "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records) oraz 
„List potwierdzający czas pobytu na studiach zagranicznych” (Letter of Confirmation) w 
terminie do 14 dni od daty zakończenia wyjazdu, pod rygorem zwrotu całości lub części 
stypendium. 

3. Uczelnia zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za 
równoważny z okresem studiów w Polsce (wyjazd nie wydłuża czasu trwania studiów), 
pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem w dokumen-
cie "Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement), programu studiów i uzyska-
nia minimum 30 punktów ECTS na semestr. 

4. W przypadku, gdy student nie uzyska wszystkich zaliczeń wymaganych w „porozumieniu 
o programie zajęć” i co za tym idzie nie uzyska minimum 30 punktów ECTS( na semestr) 
na uczelni przyjmującej, student ma możliwość zaliczenia danego przedmiotu (lub jego 
odpowiednika na Uczelni) po powrocie na Uczelnię. W takiej sytuacji konieczne jest napi-
sanie odpowiedniego podania do Dziekana Wydziału.  

5. Student zobowiązany jest do wypełnienia raportu stypendysty niezwłocznie po powrocie 
ze stypendium zagranicznego oraz do wypełnienia testu biegłości językowej OLS - Online 
Linguistic Support. 
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