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1.

O stypendium mogą ubiegać się wszyscy studenci IMDiKS (ze studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych), posiadający średnią ocen równą lub wyższą niż 4.0 (z kursów
prowadzonych w ramach studiów w IMDiKS UJ), w tym studenci pierwszego
roku studiów I stopnia, którzy będą mogli wyjechać na stypendium w
ramach programu Erasmus+ pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku
studiów (otrzymania 60 ECTS).

2.

O stypendium nie mogą się ubiegać osoby z wpisem 50-cio punktowym (ECTS) oraz
aktualnym wpisem warunkowym.

3.

Na stypendium nie mogą wyjechać osoby, które nie mają zaliczonego poprzedniego
roku lub semestru studiów, a w szczególności osoby, które nie złożyły w
regulaminowym terminie uzupełnionego indeksu w sekretariacie dydaktycznym
IDMiKS UJ.

4.

Od 2018 r. studenci mogą przystępować do programu w dwóch rekrutacjach w roku:
jesiennej i zimowej. Wszyscy studenci są zobowiązani do złożenia wymaganej
regulaminem UJ deklaracji realizacji kursów przed wyjazdem na stypendium.

5.

W przypadku tych kursów, na które zgodnie z zasadami IDMiKS obowiązuje rejestracja
w systemie USOS, w szczególności w przypadku seminariów dyplomowych,
stypendyści są zobowiązani dokonać stosownej rejestracji w wyznaczonych terminach,
a następnie w czasie trwania stypendium utrzymywać kontakt z promotorem swojej
pracy.

6.

Studenci, którzy w trakcie wyjazdu znajdą się na:
- trzecim roku studiów I stopnia
- drugim roku studiów II stopnia
- drugim roku niestacjonarnych II stopnia
mogą wyjechać tylko w semestrze zimowym.
W uzasadnionych przypadkach Rada Instytutu może podjąć decyzję o przedłużeniu
pobytu w ramach stypendium lub wyrazić zgodę na wyjazd w semestrze letnim.

7.

Studenci składający podanie na trzecim roku studiów mogą wyjechać tylko pod
warunkiem kontynuowania studiów II stopnia w IDMiKS oraz pod warunkiem
pozytywnego przejścia procesu rekrutacji na studia II stopnia w IDMiKS.

8.

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ nie zwalnia studentów studiów
niestacjonarnych z opłaty czesnego za dany semestr studiów.

9.

Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce mogą uzyskać przedłużenie pobytu na
partnerskiej uczelni w ramach programu Erasmus+, jednak nie dłużej, niż do jednego
roku. Przedłużenie pobytu wymaga zgody wicedyrektora ds. dydaktycznych IDMiKS
UJ.

10. Studenci wyjeżdżający na partnerskie uczelnie za granicą w ramach programu
Erasmus+ są rozliczani na podstawie programu realizowanego za granicą. Program –
tzw. kontrakt studiów ('Learning Agreement')– studenci uzgadniają przed wyjazdem z
koordynatorem instytutowym ds. programu Erasmus+. Program musi być zbliżony do
programu realizowanego w IDMiKS na danym roku studiów i musi być zapisany w
kontrakcie studiów (‘Learning Agreement’).
11. W przypadku, gdy uzgodniony program nie może być zrealizowany z powodów
wynikających z sytuacji na uczelni partnerskiej, student powinien o tym poinformować
koordynatora instytutowego ds. programu Erasmus+ w formie pisemnej i
zaproponować zastąpienie brakującego kursu innym, zbliżonym kursem.
12. W celu zaliczenia semestru student musi uzyskać 30 punktów (ECTS) oraz liczbę ocen
zgodną z liczbą egzaminów w danym semestrze w IDMiKS.
13. Zaliczenia i oceny uzyskane przez studenta za granicą przepisuje koordynator ds.
programu Erasmus+ na podstawie oryginalnego certyfikatu wystawionego przez
partnerską uczelnię.
14. Porównawcza skala ocen:
System ECTS
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Sufficient
Fail

A
B
C
D
E
FX lub F

System polski
5
4,5
4
3,5
3
2

15. Jeśli student nie zdobędzie 30 punktów ECTS za granicą, może uzupełnić brakujące
punkty zaliczeniami w IDMiKS za zgodą koordynatora ds. programu Erasmus+ oraz
wicedyrektora IDMiKS ds. studenckich. Nie uprawnia to jednak studenta do
automatycznego: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, przedłużenia poprawkowej sesji
egzaminacyjnej lub przywrócenia pierwszego terminu egzaminu.
16. Student jest odpowiedzialny za rejestrację na uczelni partnerskiej.

