
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Humanistyczny 

 

 
 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl 

tel: +48 81 537 27 60, fax: +48 81 537 27 63 

e-mail: humanik@umcs.lublin.pl 

 NIP: 712-010-36-92  

REGON: 000001353 

 

 

Procedura kwalifikacji  
do Programu Erasmus na Wydziale Humanistycznym 

 
 
 
Kwalifikacje w Instytutach:  

Warunki dla kandydatów:  

• Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na 

obywatelstwo.  

• Kandydaci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani w okresie 

studiów za granicą.  

• Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 3,8 z całego okresu studiów.  

• Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy na uczelni 

zagranicznej.  

• Kandydaci musza spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w Informatorze o 

programie Erasmus i na stronach: http://www.umcs.pl/pl/erasmus,160.htm i 

(LLP/Erasmusplus) http://erasmusplus.org.pl/.  

 

Zasady rekrutacji: 

Zainteresowany student składa podanie do Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej 

Programu LLP/Erasmus zawierające:  

• nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za 

granicą,  

http://www.umcs.pl/pl/erasmus,160.htm
http://erasmusplus.org.pl/
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 • motywacje kandydata wraz ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby 

ukończyć za granicą,  

 

Ponadto do podania student dołącza:  

• wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres studiów (przygotowane przez 

dziekanat)  

• zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego z uznanego centrum 

certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji 

Języków Obcych UMCS); niewymagane dla studentów filologii obcych. Dopuszcza się 

przystąpienie studenta do procedury kwalifikacyjnej bez zaświadczenia, w takim 

przypadku kompetencje językowe weryfikuje Komisja w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej. Komisja instytutowa składa się z dyrektora instytutu, koordynatora 

programu Erasmus w instytucie oraz członka(ów) Komisji powołanych przez dyrektora 

instytutu. Komisja przeprowadza kwalifikacje i informuje kandydatów o wynikach 

bezpośrednio po ich zakończeniu. 

 
Procedura odwoławcza: 

Student ma prawo odwołać się od decyzji Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej w 

przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do 

Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą. Podanie jest rozpatrywane w przeciągu 7 

dni.  

 

Postępowanie studenta po zakwalifikowaniu go przez Komisję Instytutową: 

• Zakwalifikowani studenci układają Learning Agreement w uzgodnieniu z 

koordynatorem programu Erasmus odpowiedniego instytutu oraz koordynatorem 

uczelni zagranicznej.  
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 • Learning Agreement jest zatwierdzany przez Prodziekana ds. Współpracy z 

Zagranicą.  

• W porozumieniu z wykładowcami student układa terminarz zaliczeń przedmiotów, 

które jest zobligowany zaliczyć na UMCS (różnice programowe).  

• Zakwalifikowany student kontaktuje się z uczelnianym biurem programu Erasmus, 

które przejmuje pieczę nad prawno-finansowymi aspektami pobytu studenta 

zagranicą.  

 

Postępowanie studenta po powrocie z zagranicy:  

1. Po odbyciu studiów zagranicznych student przedkłada koordynatorowi programu 

Erasmus w instytucie „Transcript of Records”.  

2. Student zalicza różnice programowe.  

3. Na podstawie „Transcript of Records” oraz karty zaliczeń przedmiotów w UMCS 

dziekan zalicza studentowi semestr(y) które student odbył zagranicą.  

 

Uzupełniające kwalifikacje wydziałowe  

1. W przypadku niewyczerpania miejsc przypisanych poszczególnym Instytutom w 

ramach podpisanych przez nie umów Erasmus z partnerami zagranicznymi, po 

zakończeniu kwalifikacji w instytutach Prodziekan ds. Współpracy Zagranicznej może 

zarządzić kwalifikacje uzupełniające na poziomie Wydziału.  

2. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna składa się z koordynatorów Programu Erasmus: 

uczelnianego, wydziałowego, instytutów (których studenci złożyli podania) oraz 

członka(ów) powołanych przez Prodziekana ds. Współpracy Zagranicznej do 

weryfikacji kompetencji językowych kandydatów.  
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 3. Do kwalifikacji mogą przystąpić wszyscy studenci Wydziału bez względu na kierunek 

studiów, pierwszeństwo w kwalifikowaniu zachowują studenci instytutu, który zawarł 

umowę z uczelnią zagraniczną.  

4. Kandydaci kierunków innych, aniżeli wskazanych w umowach, kwalifikowani są 

warunkowo. Ostateczna decyzja zapada po konsultacjach z uczelnią zagraniczną.  

5. Kandydaci muszą spełniać te same wymagania i podlegają tym samym procedurom, 

które opisano w części poświęconej kwalifikacjom w instytutach. 

 

 


