Szanowni Państwo,
W związku z tym, że Uczelnia otrzymała już informację o przydzieleniu nowej puli środków na
mobilności w ramach programu Erasmus + (na praktyki i na studia), oraz z dużym
zainteresowaniem naszych studentów udziałem w programie, pragniemy poinformować, że
w dniach 12-25.06.2017 zostanie otwarty nowy, dodatkowy nabór na wyjazdy (praktyki)**.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje związane z naborem, w tym szczegółowy
harmonogram i konieczne do spełnienia warunki.
Studenci, którzy aplikowali w poprzednim naborze (03.2017r.), zaliczyli pozytywnie test języka
obcego i trafili na listę rezerwową proszeni są o wskazanie miejsca, w których zamierzają odbywać
praktyki, wskazać należy szczegółowo dane instytucji, w której realizowana będzie mobilność:









Nazwa instytucji
Dział w instytucji, w którym odbywana będzie praktyka
Wielkość przedsiębiorstwa (Powyżej czy poniżej 250 osób zatrudnionych)
Dokładny adres (ulica, kod miasto, kraj)
Adres strony internetowej (oraz numer PIC instytucji – jeśli dotyczy)
Osoba kontaktowa: imię, nazwisko, stanowisko, email, telefon
Opiekun praktyki: imię, nazwisko, email, telefon
Proponowany okres realizowanej praktyki (2 miesiące)

Wyżej wymienione dane można przekazać mailem: erasmus@universityofbusiness.eu lub osobiście.
Przed wysłaniem informacji prosimy o szczegółowe sprawdzenie czy zawarli Państwo WSZYSTKIE w/w
dane. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z regulaminem mobilności Erasmus+, kandydat do
mobilności musi mieć uregulowane na bieżąco płatności za naukę na EWSB.
Studenci, którzy aplikują pierwszy raz w naborze na mobilność w ramach programu Erasmus+
proszeni są o skrupulatne wypełnienie formularza aplikacyjnego i wypełnienie WSZYSTKICH pól
związanych z wybranym rodzajem mobilności. Aplikacje uzupełnione w sposób kompletny,
spełniające pozostałe warunki wskazane w regulaminie mobilności Erasmus+ będą rozpatrywane
pozytywnie w pierwszej kolejności.

Formularz wniosku aplikacyjnego, regulamin wyjazdów, znaleźć można na stronie
www.ewsb.eu (zakładka dla studenta – Erasmus+).
Harmonogram dla studentów aplikujących pierwszy raz:
12-25.06.2017r. - nabór wniosków aplikacyjnych
26.06.2017r. - test językowy
W przypadku dużej liczby zgłoszonych na mobilność studentów w dniu 28.06.2017 zostanie
ogłoszony dodatkowy termin przeprowadzania testów językowych.
Ogłoszenie wyników: 30.06.2017 (osoby, które zakwalifikują się na wyjazd otrzymają maila z
informacją o zakwalifikowaniu w dniu 30.06.2017)
Nowe aplikacje oraz potwierdzenia (dot. osób z listy rezerwowej) przyjmowane będą w
wersji papierowej (dziekanat – z informacją „dla koordynatora programu Erasmus+) oraz
mailowej: erasmus@universityofbusiness.eu.
**Środki na mobilności zostaną wypłacone zakwalifikowanym stypendystom niezwłocznie
po otrzymaniu przez Uczelnię transzy z FRSE

