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ERASMUS+  procedura kwalifikacji na studia/praktyki zagraniczne na  Wydziale Energetyki 

i Paliw w roku akademicki 2020/21 

 

Studia zagraniczne 

 

1. Ranking opiera się na punktacji bazującej na wartościach średnich ocen, bez wpisów 

warunkowych, pomnożonych przez adekwatne przeliczniki. Wynoszą one: dla I stopnia 

0,65; dla II stopnia 0,8 oraz 0,9 w przypadku studentów realizujących pracę dyplomową 

za granicą. Minimalna wymagana wartośd średniej ocen to 3,6 dla I i II stopnia. Średnia 

liczona ze wszystkich ukooczonych semestrów (licząc na dzieo składania ankiety). 

2. Wymagany minimalny poziom znajomości języka obcego to język angielski B2. W 

przypadku potwierdzenia znajomości języka w postaci egzaminu SJO AGH, minimalna 

ocena to 4,0. Ponadto, koniecznym jest aby student spełniał wszelkie aktualne 

wymagania dotyczące języków w instytucji, do której aplikuje.  

3. Punktację można powiększyd o 0,2 poprzez udokumentowanie znajomości języka na 

poziomie wyższym niż wymagany przez uczelnię partnerską. 

4. Wprowadzoną do ankiety rekrutacyjnej średnią ocen należy potwierdzid podpisem 

prodziekana ds. kształcenia, właściwego dla danego kierunku studiów lub osoby 

upoważnionej przez prodziekana. Do ankiety rekrutacyjnej należy dołączyd kopię 

dokumentu stwierdzającego znajomośd języka/-ów a oryginał przedstawid do wglądu 

koordynatorowi umowy. W przypadku studentów realizujących pracę dyplomową za 

granicą należy również dołączyd dokument potwierdzający gotowośd pracownika uczelni 

zagranicznej do sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej nad studentem.  

5. Po otrzymaniu informacji z Działu Współpracy z Zagranicą AGH o ilości miejsc na wyjazd 

na dany rok akademicki, lista rankingowa może zostad podzielona na listę zatwierdzoną 

(podstawową) i listę rezerwową. W przypadku pojawienia się dodatkowych funduszy lub 

w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego studenta, grant Erasmus+ uzyskują osoby z 

listy rezerwowej w/g kolejności. 

 

Praktyki zagraniczne 

 

1. Ranking opiera się na punktacji bazującej na wartościach średnich ocen, bez wpisów 

warunkowych pomnożonych przez adekwatne przeliczniki. Wynoszą one: dla I stopnia 

0,65; dla II stopnia 0,8 oraz 0,9 w przypadku studentów realizujących prace dyplomową 

na II stopniu studiów za granicą; dla doktorantów 1,0; dla osób realizujących podwójny 

doktorat 1,2. Minimalna wymagana wartośd średniej ocen to 3,6 dla I i II stopnia. 

Średnia liczona ze wszystkich ukooczonych semestrów (licząc na dzieo składania 

ankiety). W przypadku doktorantów podstawa przyznania punktacji jest opinia opiekuna 

naukowego nt. celowości wyjazdu i korzyści dla realizowanej pracy doktorskiej.   
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2. Wymagany minimalny poziom znajomości języka obcego to język angielski B2. W 

przypadku potwierdzenia znajomości języka w postaci egzaminu SJO AGH, minimalna 

ocena to 4,0. Ponadto, koniecznym jest aby student spełniał wszelkie aktualne 

wymagania dotyczące języków w instytucji, do której aplikuje.  

3. Punktację można powiększyd o 0,2 poprzez udokumentowanie znajomości języka na 

poziomie wyższym niż wymagany przez rzeczoną instytucję zagraniczną. 

4. Praktyka realizowania w czasie trwania semestru wymaga wcześniejszego zaliczenia i 

rozliczenia się z odpowiednich przedmiotów lub ustalenia, w porozumieniu z 

prodziekanem ds. kształcenia, sposobu zaliczenia tych przedmiotów. 

5. Wprowadzoną do ankiety rekrutacyjnej średnią ocen należy potwierdzid podpisem 

prodziekana ds. kształcenia, właściwego dla danego kierunku studiów lub kierownika 

studiów doktoranckich lub osoby upoważnionej przez rzeczonego prodziekana lub 

kierownika studiów doktoranckich. Do ankiety rekrutacyjnej należy dołączyd kopię 

dokumentu stwierdzającego znajomośd języka/-ów a oryginał przedstawid do wglądu 

koordynatorowi umowy oraz dokument potwierdzający gotowośd instytucji zagranicznej 

do przyjęcia kandydata na praktyki, z wskazanym czasem ich trwania. 

6. Po otrzymaniu informacji z Działu Współpracy z Zagranicą AGH o ilości miejsc na wyjazd 

na dany rok akademicki, lista rankingowa może zostad podzielona na listę zatwierdzoną 

(podstawową) i listę rezerwową. W przypadku pojawienia się dodatkowych funduszy lub 

w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego studenta, grant Erasmus+ uzyskują osoby z 

listy rezerwowej w/g kolejności. 

  

Informacje dodatkowe 

 

1. Ilośd miejsc na wyjazd na studia i praktyki do określonej instytucji/uczelni jakimi 

dysponuje Wydział określa umowa z rzeczona instytucją. W ankiecie rekrutacyjnej należy 

wskazad konkretną instytucję i termin wyjazdu (semestr).  

2. Program studiów (Learning Agreement) lub praktyk (Traineeship Agreement) ustalany 

jest w porozumieniu z prodziekanem ds. kształcenia lub kierownikiem studiów 

doktoranckich. Student jest zobligowany do uzyskania na uczelni zagranicznej 30 ECTS w 

semestrze, z wyjątkiem studentów II stopnia na III semestrze, dla których minimum to 

20 ECTS (także student realizujący pracę dyplomową), chyba że Uczelnia, na którą 

aplikuje student wymaga inaczej.  

3. Student, który zrezygnował z wyjazdu jest zobowiązany złożyd pisemną rezygnację do 

Działu Współpracy z Zagranicą (z kopią do Koordynatora Wydziałowego i do Dziekanatu).   

4. Studentowi można doliczyd punkty ECTS za praktyki zagraniczne w wysokości ustalonej 

w Instytucji zagranicznej lub ustalone na podstawie wewnętrznych przepisów WEiP.   


