
ZASADY REKRUTACJI 
WYJAZDY NA STUDIA  

W RAMACH PROJEKTU KA-131/2021 PROGRAMU ERASMUS+ 
W AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 

 
 

1. Oceny i selekcji dokumentów aplikacyjnych kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna 
Programu Erasmus+. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, 
Prorektor AST w Krakowie, główna specjalistka ds. nauki. Głos doradczy przysługuje 
przedstawicielowi studentów.  

3. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru studentów są:  

− wysokość średniej ocen z całego okresu studiów;  

− poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są 
zajęcia w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów (kopie 
certyfikatów, dyplomów lub zaświadczenie od lektora języka w AST). W przypadku 
braku udokumentowania znajomości języka obcego, Komisja Rekrutacyjna może 
zorganizować test językowy; 

− motywacja do wyjazdu. 
4. Komisja przygotowuje listę rankingową. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych 

kryteriów kwalifikacji i wyboru studentów, do których zalicza się:  

− aktywne uczestnictwo życiu w AST (członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo  
w konferencjach naukowych itp.);  

− stopień aktywności naukowej/artystycznej poza Uczelnią; 

− rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.  
5. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na studia studenta leży po stronie 

uczelni/instytucji przyjmującej. 
6. Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ jest 

zobowiązany podpisać umowę z AST przed wyjazdem na stypendium. Niepodpisanie umowy 
jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.  

7. Student rezygnujący ze stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania o tym fakcie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.  

8. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium programu Erasmus+, zrezygnuje z wyjazdu, 
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, do otrzymania stypendium rekomenduje   
kolejną  osobę znajdującą się na liście rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według 
zasad ogólnych.  

9. Studenci zakwalifikowani na studia realizowane w języku angielskim, czeskim, duńskim, 
francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim, 
włoskim lub innym języku, który zostanie objęty wsparciem językowym on-line, są zobowiązani 
przed wyjazdem i po powrocie wziąć udział w teście językowym on-line w systemie Komisji 
Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany 
język jest językiem ojczystym. Licencje dla studentów na kurs językowy on-line zostaną 
udostępnione przez AST. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium 
Erasmus+. 

10. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje 
prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni 
od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do wyjazdu. Organem 
odwoławczym jest Rektor AST.  


