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I.

Informacje ogólne

W ramach programu LLP Erasmus+ (LPP-E+), Instytut Telekomunikacji AGH zajmuje
się kwalifikacją studentów, zgodnie z przyjętymi kryteriami, które są sumą kryteriów
narzuconych przez UE i wewnętrznych kryteriów obowiązujących w AGH. Po kwalifikacji,
wszystkie formalności merytoryczno-administracyjne załatwia student, w porozumieniu i
kontakcie z Dziekanatem Wydziału, Działem Współpracy z Zagranicą AGH (DWZ) i uczelnią
docelową.
Obecnie Instytut Telekomunikacji dysponuje miejscami:
1. Aalto University - School of Electrical Engineering: czas trwania:
2014/2021, Finlandia, 10 osobomiesięcy – 2 miejsca (jedno na semestr
zimowy, drugie na semestr letni), termin składania dokumentów 30.04
(semestr zimowy) i 01.10 (semestr letni), wymagany certyfikat z języka
angielskiego na poziomie B2.
2. University of Ljubjana: czas trwania 2014/2021, Słowenia, 12
osobomiesięcy – 1 miejsce, termin składania dokumentów 15.05 (semestr
zimowy) i 15.11 (semestr letni), wymagany certyfikat z języka angielskiego na
poziomie B2.
3. Technische Universität Dresden: czas trwania 2014/2021, Niemcy, 10
osobomiesięcy, termin składania dokumentów 15.07 (semestr zimowy) i 15.01
(semestr letni), wymagany certyfikat z języka niemieckiego lub angielskiego
na poziomie B1.
4. University of Naples Federico II: czas trwania 2014/2021, Włochy, 12
osobomiesięcy, termin składania dokumentów 30.06 (semestr zimowy) i 15.12
(semestr letni), wymagany certyfikat z języka włoskiego na poziomie B1.
5. University of L’Aquila: czas trwania 2014/2021, Włochy, 12 osobomiesięcy,
termin składania dokumentów 30.06 (semestr zimowy) i 31.10 (semestr letni),
wymagany certyfikat z języka włoskiego i angielskiego na poziomie B1.
6. Universidad Politecnica de Catalunya (E BARCELO03): czas trwania:
20014/2021, Hiszpania, Barcelona, 20 osobomiesięcy – 2 miejsca, termin
składania dokumentów 01.07 (semestr zimowy) i 1.12 (semestr letni),
wymagany certyfikat z języka angielskiego lub hiszpańskiego na poziomie B1-
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B2. Minimum of 120 ECTS credits passed at your Home University is
required for acceptation in our School.
7. Universidad Politecnica de Valencia - ETSIT (E VALENCI02): czas
trwania: 2014/2020, Hiszpania, 6 osobomiesięcy, termin składania
dokumentów 31.05 (semestr zimowy) i 31.10 (semestr letni), wymagany
certyfikat z języka z języka hiszpańskiego na poziomie A2, część zajęć
prowadzona w j. angielskim.
8. ETSIT UPM (Universidad Politécnica de Madrid): czas trwania: 2016/2021,
Hiszpania, 2 x 12 osobomiesięcy, termin składania dokumentów 15.05
(semestr zimowy) i 15.11 (semestr letni), wymagany język: Spanish B1 lub
English B2.
9. ETSIT UPCT (La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena)(E MURCIA04)
- Cartagena: czas trwania: 2016/2021, Hiszpania, 2 x 10 osobomiesięcy,
termin składania dokumentów 1.06 (semestr zimowy) i 30.11 (semestr letni),
wymagany język: Spanish B1 lub English B2.
10. Telecom ParisTech: czas trwania: 2014/2020, Francja, 18 osobomiesięcy - 2
miejsca, termin składania dokumentów 31.05 (semestr zimowy) i 30.11
(semestr letni), wymagany certyfikat z języka z języka francuskiego na
poziomie A2 dla oddziału w Paryżu, wymagany certyfikat z języka z języka
angielskiego na poziomie TOEFL:550/ IELTS: 5,5/ TOEIC 750/ Cambridge
CAE dla oddziału w Sophia Antipolis.
11. Akdeniz University (TR ANTALYA01), czas trwania: 2016/2021, Turcja, 4 x
6 osobomiesięcy, termin składania dokumentów 1.06 (semestr zimowy) i
30.11 (semestr letni), wymagany język: Turkish B1 lub English B2.
12. Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia (EMURCIA04)

2016/2021,

II.

Formalne kryteria pozwalające uzyskać status studenta programu LLP
Erasmus (opracowano na podstawie informacji na stronie WWW DWZ AGH:
www.dwz.agh.edu.pl )
1. Pomyślne zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów; zdecydowanie
preferowani są jednak studenci lat dyplomowych, doktoranci oraz studenci
indywidualni.
2. Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym czynne uczestniczenie w
procesie studiowania na uczelni wyższej, zgodna z warunkami uczelni
przyjmującej; musi być to język narodowy kraju uczelni przyjmującej lub język
w którym prowadzone są tam zajęcia. Szczegółowa hierarchia wymagań
podana jest na stronie WWW DWZ AGH.
3. Ustalony z opiekunem naukowym w AGH i/lub w uczelni przyjmującej program
studiów, zapewniający studentowi zaliczenie w AGH bez opóźnień okresu
studiów zagranicznych.
4. Okres pobytu studenta nie powinien wykraczać poza termin przewidywanej
obrony pracy dyplomowej.

INSTYTUT
TELEKOMUNIKACJI

III.

Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów do programu LLP Erasmus w
Katedrze Telekomunikacji AGH
1. Preferowani są studenci najstarszych lat studiów kierunku „Elektronika i
telekomunikacja”
(specjalność
„Sieci
i
usługi”)
oraz
kierunku
„Teleinformatyka”.
2. Udokumentowana znajomość języka wymaganego przez stronę przyjmującą.
Hierarchia ważności dokumentów potwierdzających znajomość języka podana
jest przez DWZ AGH (strona WWW DWZ).
3. Średnia ocen ze wszystkich lat co najmniej 3,80.
4. Specjalność zgodna ze specjalnością określoną przez stronę przyjmującą.
5. Wypełniona ANKIETA INFORMACYJNA KANDYDATA (dla celów rekrutacji)
wraz z załącznikami – formatka na stronie WWW DWZ. (PROSZĘ uważnie
PRZECZYTAĆ „uwagi końcowe” pkt. 2)
6. Rozmowa kwalifikacyjna w Katedrze Telekomunikacji

IV.

Uwagi organizacyjne

Wszelkie informacje o programie LLP Erasmus+, a w szczególności zasady
organizacji wyjazdu umieszczone są na stronie WWW Działu Współpracy z Zagranicą AGH
(stronę tę polecamy szczególnie!): www.dwz.agh.edu.pl oraz na stronie WWW Katedry
Telekomunikacji, a informacje ogólne na stronie www.erasmus.org.pl (dawniej:
www.socrates.org.pl/erasmus).
Instytut Telekomunikacji oddaje do Dziekanatu proponowaną listę studentów.
Dziekan i strona przyjmująca mają decydujące zdanie w akceptacji kandydata. Przed
wyjazdem student wypełnia „Learning Agreement”, którego istotnym elementem jest program
studiów utworzony wraz z opiekunem naukowym studenta. Przy tworzeniu programu studiów
należy wziąć pod uwagę przedmioty wykładane na uczelni docelowej tak, aby były zgodne
(na ile to możliwe) z przedmiotami obowiązującymi studenta w AGH i tematem jego pracy.
Wyjazd traktowany jest m.in. jako zbieranie materiałów do pracy (zajęć) studenta, która
została zdefiniowana na uczelni macierzystej. Okres studiów zagranicznych zostaje
zaliczony studentowi jako okres studiów na uczelni macierzystej i dlatego Dziekan Wydziału
zwraca szczególną uwagę na zgodność przedmiotów wybranych przez studenta w uczelni
zagranicznej z przedmiotami obowiązującymi na kierunku w uczelni macierzystej. Nie
przewiduje się pobrania tematu pracy dyplomowej przez studenta w uczelni zagranicznej i jej
wykonanie w czasie wyjazdu. Student może się natomiast ubiegać o odbycie praktyki, lecz
musi ona zostać potwierdzona przez Uczelnię osobnym trybem.
Po wypełnieniu „Learning Agreement” student powinien uzyskać od uczelni
przyjmującej tzw. „Letter of Acceptance” (LoA), który nie ma sformalizowanej postaci. Istotne
jest, aby w treści wystąpił Program LLP Erasmus+ i dokładny termin pobytu. Po uzyskaniu
LoA student podpisuje z AGH umowę. Wizę i ubezpieczenie student załatwia sobie
samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi kraju pobytu. Po
powrocie student przedstawia zaświadczenie, którego formalna treść jest istotna, stanowi
bowiem podstawę rozliczenia okresu pobytu.
Student może starać się o wyjazd z programu LLP Erasmus+ WIELOKROTNIE i
JEDNOCZEŚNIE w wielu miejscach.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy z Zagranicą
paw. C-1, I p., pok. 109, tel. (617) 33 02. Tam też należy konsultować i uzgadniać formalną
stronę wszelkich nietypowych życzeń wyjeżdżającego.
Informacje dotyczące umów bilateralnych KT prowadzonych przez prof. Z. Papira
oraz dr. inż. J. Gozdeckiego, a także zasad kwalifikacji można uzyskać u
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dr. inż. J. Gozdeckiego, pok. 309/B-9, tel. 12 617 48 06, mail: gozdecki@agh.edu.pl oraz w
DWZ AGH.
V.

Informacje dodatkowe

Kwota dofinansowania na rok akademicki 2017/2018 nie jest w chwili obecnej znana.
Kwota dofinansowania prawdopodobnie zostanie podana w czerwcu br.
Corocznie odbywają się także ogólnouczelniane spotkania informacyjne w sprawie
programu LLP Erasmus+. Termin i miejsce tego zebrania podawane są w ogłoszeniach
uczelnianych.
Kierunkowi "Electronic Engineering, Telecommunications" przypisany jest
ramach programu LLP Erasmus+ kod dziedziny 071 (523). Umowy bilateralne w dziedzinie
071 (523) zostały podpisane również przez inne jednostki AGH; w tych przypadkach
należy kontaktować się z opiekunem umowy. Umowy dla całego AGH są wystawione na
stronach DWZ AGH.
VI.

Obowiązujące terminy

Komplet

dokumentów

(zeskanowane

dokumenty)

potwierdzających

umiejętności kandydata prosimy przesłać do dr. Janusza Gozdeckiego do dnia 29
marca 2021 r. do godz. 10:00 na adres gozdecki@agh.edu.pl. Rozmowy
kwalifikacyjne będą ustalone w terminie późniejszym w zależności od liczby
kandydatów. Ankiety studenckie powinny być wypełnione komputerowo.
Osoby starające się o wyjazd POWINNY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA
WYMAGANY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI W UCZELNIACH DOCELOWYCH.
Proszę o samodzielne i szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami uczelni
docelowych.
VII.

Uwagi końcowe

Jako załącznik nr 2 do „Ankiety informacyjnej kandydata’ należy wypełnić
formularz „Learning Agreement” BEZ PODPISYWANIA GO przez jakąkolwiek osobę
lub instytucję – jest to PROPOZYCJA programu studiów dla komisji kwalifikacyjnej.
(-) prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir
(-)dr inż. Janusz Gozdecki

