Warszawa, 13 listopada 2019

Zasady rekrutacji
na wyjazdy do uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+
na rok akademicki 2019/2020
I.
Postanowienia ogólne
1. Rekrutacja kandydatów na studia za granicą odbywa się zgodnie z zasadami określonymi
corocznie.
2. Wymiana studentów i absolwentów może być realizowana tylko i wyłącznie przez uczelnię
posiadającą Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną w danym roku
akademickim.
3. Wymiana studentów i absolwentów może być realizowana tylko z uczelniami, z którymi
zostały podpisane umowy dwustronne przewidujące wymianę studentów.
4. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób
niepełnosprawnych.
II.
Kryteria rekrutacji
Kryteria formalne dla studentów:
1. Student musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu
inżyniera lub magistra;
b) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego
stopnia. W przypadku studentów starających się o wyjazd na ostatnim roku studiów
stosuje się zapis, który mówi o tym, że wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z
terminowym zakończeniem studiów;
c) student nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być
urlopowany.
2. Student musi poinformować o poprzednich wyjazdach na studia / praktyki zagraniczne w
ramach Programu LLP-Erasmus czy też Socrates-Erasmus.
3. W wymianie w ramach programu Erasmus mogą uczestniczyć studenci, którzy mają
zamknięty semestr poprzedzający wyjazd.
Kryteria dodatkowe dla studentów i absolwentów:
1. Student powinien potrafić umotywować swoją chęć wyjazdu oraz wybór kraju i uczelni
zagranicznej.
2. Student musi znać język angielski (lub inny język obcy) w stopniu umożliwiającym
komunikację i zaliczanie zajęć w uczelni partnerskiej. Dobra znajomość dodatkowego języka
będzie atutem.
3. Student powinien wykazać następujące predyspozycje charakterologiczne: dojrzałość,
samodzielność, komunikatywność, kreatywność, staranność (poparte przykładem
wykorzystania w/w cech w różnych sytuacjach życiowych).

III.
Wymagane dokumenty
a) Wypełniony formularz zgłoszeniowy (poniżej);
b) List motywujący chęć wyjazdu (w języku angielskim);
c) Wykaz ocen (studenci studiów I stopnia WWSI nie muszą go załączać; jedynie studenci i
absolwenci studiów II stopnia, który uzyskali tytuł inżyniera w innej uczeln i niż WWSI
powinni dołączyć skan wykazu ocen);
d) CV w języku angielskim;
e) Certyfikat językowy (wymagany poziom: B2).

IV.
Rekrutacja
Wszystkie niezbędne dokumenty muszą zostać przekazane Pełnomocnikowi Rektora ds.
Internacjonalizacji (drogą mailową lub podczas dyżuru) do dnia 25.11.2019 do godz. 12:00.
Rekrutacja na wyjazdy przeprowadzona zostanie w dn. 25.11.2019 przez czteroosobową komisję
złożoną z: Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji, Kierownika Biura Karier i Staży
Zawodowych, Wykładowcy WWSI, Członka Samorządu Studenckiego. Lista rankingowa zostanie
podana do wiadomości studentów dn. 26 listopada 2019 wraz z informacją o przyjętej procedurze
odwoławczej.
O zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ decydu je
opinia Komisji Rekrutacyjnej, która bierze pod uwagę kryteria formalne i dodatkowe, list
motywacyjny, średnią ocen, znajomość języków obcych oraz życiorys.
V.
Przed wysłaniem zgłoszenia na wyjazd Erasmusa+, warto zapoznać się z Uczelnianą Ulotką dotyczącą
programu: https://issuu.com/kh32/docs/erasmus_
VI.
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I. Institution: ADJUGO (http://www.adjugo.com/)
Location: Brussels, Belgium
Duration: 3 months (July, August, September 2020)
Salary: Erasmus grant (500€ a month) + pocket money to the extent of 20 €/day
Accomodation: Not provided.
Number of students / graduates needed: 1-2
Tasks of the trainee / intern:
The students would be required to extend existing code from an open source project (ODOO or
OpenERP) in order to create new functionality for new services we want to provide.
The skills the company would like to see:
• Web-development, Python knowledge would be great
• Test driven development and continuous integration
II. Institution: BOC Business Objectives Consulting Ibérica, S.L.U. (http://www.boc-es.com/)
Location: Madrid, Spain
Duration: 3 months (July, August, September 2015)
Salary: Erasmus grant (500€ a month)
Accomodation: Free accommodation in the center of the city
Number of students / graduates needed: 1-2
Tasks of the trainee / intern:
• Preparation and/or configuration of interfaces

• Migration of information
• Script programming
• Web programming (javascript, jQuery, etc.)
• Development of documentation modules: report generation (DOC/PDF) with XML/XSLT
• Translation of documentation or software components (e.g. Polish-Spanish/English)
The skills the company would like to see:
Programming skills and a good level of English and/or Spanish are required only.
III. Institution: maviance GmbH (http://www.maviance.com/)
Location: Leipzig (one of the most livable and cheapest German cities, close to Berlin)
Duration: 3 months (July, August, September 2015)
Salary: Erasmus grant (500€ a month)
Accomodation: Not provided.
Number of students / graduates needed: 2-3
Tasks of the trainee / intern:
The company is a young international company with exciting products for the mobile/smartphone
network that have been developed and are now ready to be launched. Therefore, you shall be exposed
to state of the art software engineering concepts like Behavior/Test Driven Development, Specification
by Example, Kanban/Scrum, Continuous Integration, Test Automation, etc. just to name a few.
Your role
Android Mobile Developer
or Web Developer
• Taking part in the conception,
• Taking part in the conception,
implementation and testing steps of
implementation and testing steps of our
our mobile applications
web applications
• Designing prototypes for new
• Designing and implementing prototypes
mobile products (cross-platform)
products, integrating applications with
Facebook and Twitter
• Sharing your expertise in the
development of our Android
• Developing of our web applications as
application functionalities
well as extending frameworks
• Testing our applications: integration
• Testing our applications: integration test,
test, acceptance, usability and
acceptance, usability and performance
performance tests
tests

The skills the company would like to see:
Android Mobile Developer
• Paying attention to details and eager to
learn and autonomous and team-work
oriented
• Experienced in one of the following:
Java, Android 4+, or HTML-5

Web Developer
• Experienced in developing and testing
web applications with PHP (Object
Oriented PHP) or HTML-5
• Familiar with Framework Symfony
1.x/2.x or Test Driven Development
tools like PHP Unit or Codeception
would be beneficial

The company offers : the opportunity to learn deep technical skills in real projects – BDD, TDD,
ATDD, CI/CD, Kanban, Agile
IV. Institution: Erasmus Student Network (http://www.esn.org )
Location: Brussels, Belgium
Duration: 3 months (July, August, September 2015)
Salary: Erasmus grant (500€ a month)
Accomodation: Not provided.
Number of students / graduates needed: 1

Tasks of the trainee / intern:
The Erasmus Student Network is the biggest network of student organizations in Europe. Every year,
it maintains and develops several IT tools such as ESN Galaxy, ESN Satellite, ESN.org etc. The
trainee / intern will help the company with its tasks and work on the web projects.
The skills the company would like to see:
• Experience with Drupal
• Knowledge of Drupal module development – very important for the company
• Structured way of working
• Knowledge of HTML and CSS
• Knowledge of PHP
• Knowledge of MySQL
• Knowledge of git is a plus
SSStttuuudddyyy pppeeerrriiioooddd
I.

Higher education institution: Glyndŵr University
(http://www.glyndwr.ac.uk/en/studywithus/)
Location: Wrexham, UK
Erasmus grant: 500€ a month
Required English level: B2

II.

Higher education institution: Zealand Institute of Business and Technology, Campus
Roskilde (http://zibat.dk/education-programmes/)
Location: Roskilde, Denmark
Erasmus grant:500€ a month
Required English level: B2

III.

Higher education institution: Vilnius Business College
(http://www.kolegija.lt/en/studiju-programos/study-programmes-/10)
Location: Vilnus, Lithuania
Erasmus grant: 300€ a month
Required English level: B2

IV.

Higher education institution: Tallinn University of Technology
(http://www.ttu.ee/studying/exchange-studies/exchange-studies-incomingoutgoing/courses-inenglish/)
Location: Tallinn, Estonia
Erasmus grant: 300€ a month
Required English level: B2

Erasmus+
Academic year: 2019/2020

APPLICATION FORM
Family name:
First name(s):
Date and place of birth:
Nationality:
Current address:
Permanent address (if different):
Tel.:
e-mail:
•
•
•
•
•
•
•
•

Language competence (fluent, very good, good, satisfactory, basic):
English –
German –
Spanish –
Russian –
Danish –
Estonian –
Czech –
Other –
Have you already been studying abroad?
If Yes, when? At which institution?
Have you ever obtained a student job placement abroad?
If Yes, when? At which institution?

I wish to apply for:
Placement / internship
(institution, country)
1. ………………….
2. ………………….

Study period
(university, country, winter or summer semester)
1. ………………….
2. ………………….

Potwierdzam, iż zapoznałam / zapoznałem się ze wszystkim kryteriami, zasadami, najczęściej
zadawanymi pytaniami i warunkami uczestnictwa w Programie Erasmus+ oraz iż je akceptuje.
………………………………..
Applicant’s signature

……..……………………
Date
Please send to:
lektorat@wwsi.edu.pl

