KRYTERIA KWALIFIKACJI
• średnia ocen za cały okres studiów
oficjalna średnia obliczana przez dziekanat
• znajomość języka wykładowego wybranej uczelni
udokumentowana oceną z lektoratu i/lub certyfikatem międzynarodowym
(ocena 5 z lektoratu lub certyfikat to dodatkowe 0,2 punktu do średniej ocen)
Uwaga: w większości przypadków wymaganym językiem wykładowym jest angielski. Ale
np. uczelnie we Francji prowadzą na ogół zajęcia w j. francuskim. Podobnie w niektórych
innych uczelniach partnerskich, m.in. w Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy Włoszech zajęcia
odbywają się wyłącznie lub w przeważającej części w językach narodowych. Prosimy więc
przy wyborze uczelni i sporządzaniu programu studiów o zwrócenie uwagi na informacje o
języku, w jakim oferowane są poszczególne przedmioty!
• uczestniczenie w kołach naukowych WEiT
• uczestniczenie w Erasmus Student Network (ESN) na PP

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW
Kto może wyjechać na studia?
Wyjazdy są przeznaczone dla studentów III, IV i V roku kierunku EiT, a także dla studentów
kierunku TZI.
Wyjazd na IV roku jest możliwy tylko w semestrze letnim (VIII, czyli w 1. semestrze studiów
mgr) – w związku z harmonogramem semestru VII na PP, koniecznością zaliczenia semestru
VII przed przystąpieniem do obrony inżynierskiej, i samym terminem obrony.
Studenci wyjeżdżający w semestrze VIII powinni pamiętać o tym, że semestr ten na
uczelniach zagranicznych może się rozpoczynać wcześniej niż obrony inżynierskie i
rekrutacja na studia mgr na PP. Należy wówczas odpowiednio wcześniej uzgodnić z uczelnią
zagraniczną późniejszy termin przyjazdu, jeśli to w ogóle możliwe. Lub postarać się o
wcześniejsza obronę i przyjęcie na studia mgr na WEiT PP.
Wyjazd na roku (semestrze) dyplomowym nie zwalnia studenta z obowiązku złożenia i
obrony pracy dyplomowej w terminie obowiązującym na Politechnice Poznańskiej!
Długość pobytu na studiach
może wynosić od 3 do 12 miesięcy, czyli jeden semestr lub cały rok akademicki.
Wyjazd musi się zawierać w jednym i tym samym roku akademickim.
Umowy zawarte z poszczególnymi uczelniami zagranicznymi określają maksymalne liczby
wyjeżdżających studentów i miesięcy pobytu.
Możliwość wyjazdu do dwóch uczelni w czasie jednego roku akademickiego
Tylko pierwszy wyjazd jest traktowany priorytetowo, z gwarantowanym stypendium, i jako
taki zaznaczony w aplikacji.
Program studiów – Learning Agreement
Studenci wyjeżdżający w ramach ERASmusa wybierają z oferty uczelni zagranicznej
przynajmniej 4 przedmioty w semestrze. Przedmioty powinny być możliwie zbliżone do
tych, jakie obowiązują na odpowiednim roku i semestrze studiów na PP.

Wybrany zestaw przedmiotów zatwierdza opiekun naukowy wyjazdu, podpisując Learning
Agreement – porozumienie o programie studiów.

Zmiany w Learning Agrement
W praktyce zwykle po przyjeździe na uczelnię zagraniczna studenci dokonują zmian w
swoich LA, gdyż ostateczna oferta przedmiotów na dany rok lub semestr jest w większości
uczelni dostępna znacznie później niż terminy rekrutacji na wyjazdy ERASMUSa.
Zaliczanie semestrów na uczelni zagranicznej i macierzystej
Warunki zaliczenia odpowiednich semestrów na WEiT PP to:
• uzyskanie min. 30 punktów kredytowych ECTS za semestr (min. 60 punktów za cały rok)
• zdanie wszystkich wymaganych egzaminów na uczelni zagranicznej.
Oceny uzyskane za granicą wpisuje do indeksu opiekun naukowy wyjazdu, a o zaliczeniu
semestrów decyduje ostatecznie prodziekan ds. kształcenia WEiT.
Przedłużenie okresu studiów za granicą
Przedłużenie pobytu powinno się odbywać na zasadach wynikających z systemu ECTS, za
zgodą obu uczelni. Jest ono możliwe wyłącznie po wyjeździe na semestr zimowy – tak, aby
cały pobyt zawierał się w jednym roku akademickim.
Wnioski w sprawie przedłużenia pobytu i jego finansowania, wraz z pisemną zgodą
prodziekana ds. kształcenia na dalsze studia za granicą, należy kierować do Koordynator
Uczelnianej Programu ERASMUS możliwie jak najwcześniej – decyduje kolejność zgłoszeń!
Finansowanie w postaci stypendium ERASMUSa nie jest jednak wówczas gwarantowane!
UWAGA: czas pobytu na studiach za granicą, łącznie z okresem studiów w ramach
ERASMUSa, nie może przekraczać 4 semestrów, jeżeli student ubiega się o uzyskanie
dyplomu Politechniki Poznańskiej.

Studia za granicą poza programem ERASMUS
Wyjazdy na studia zagraniczne mogą się odbywać również poza programem ERASMUS, na
zasadach wynikających z systemu ECTS/ Student, który zamierza w ten sposób odbyć część
studiów, powinien:
• przede wszystkim uzyskać pisemną zgodę wybranej uczelni na przyjęcie na studia
• uzgodnić program studiów za granicą, czyli Learning Agreement, z wybranym przez siebie
opiekunem naukowym (samodzielnym pracownikiem naukowym WEiT).
Jeżeli wyjazd ma się odbyć na semestrze czy roku dyplomowym, najlepiej, aby opiekunem
był promotor pracy dyplomowej. Należy wówczas uzgodnić również zasady przygotowania,
złożenia i obrony pracy na PP, a także na uczelni zagranicznej, jeśli student zamierza uzyskać
również dyplom zagranicznej uczelni.
• uzyskać zgodę na wyjazd prodziekana WEiT ds. kształcenia.

