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Jakie certyfikaty językowe są wymagane?
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Gdzie można uzyskać pomoc, jeżeli mam dodatkowe pytanie?

Czym jest program Erasmus Mundus II?
Program Erasmus Mundus II, obowiązujący w latach 2009-2013, jest finansowaną przez Unię Europejską
inicjatywą skoncentrowaną na współpracy i promowaniu mobilności w szkolnictwie wyższym. Jego celem jest
podniesienie jakości edukacji w krajach UE oraz wspieranie dialogu międzykulturowego poprzez rozwój
współpracy z krajami trzecimi. Dalsze informacje dostępne są na stronie www.eacea.ec.europa.eu
Czym są Akcja 1, Akcja 2 i Akcja 3 programu Erasmus Mundus II?
Program Erasmus Mundus II wspiera projekty, należące do 3 typów akcji:


Akcja 1 – wspólne studia magisterskie i doktoranckie prowadzone przez konsorcja uczelni;





Akcja 2 – wymiana studentów, kadry akademickiej i pracowników z krajami trzecimi. Projekty Akcji drugiej
zakładają współpracę pomiędzy konsorcjami uczelni europejskich a określonymi przez Komisję Europejską
regionami świat (każdy region określony jest jako Lot);
Akcja 3 – działania promocyjne podnoszące atrakcyjność szkolnictwa wyższego krajów UE i jego oferty.

Do kogo jest skierowany program Eramsus Mundus II?
W zależności od rodzaju projektu odbiorcami są instytucje szkolnictwa wyższego, studenci, kadra naukowa oraz
całe środowisko akademickie zarówno w krajach UE jak i w krajach trzecich.
Jak można uczestniczyć w programie Erasmus Mundus II?
Studenci z uczelni europejskich mogą skorzystać z oferty wspólnych studiów magisterskich i doktoranckich,
organizowanych przez różne konsorcja (lista wszystkich wspólnych studiów znajduje się na stronie Agencji
Wykonawczej EACEA www.eacea.ec.europa.eu ) lub wyjechać na stypendium do jednej z uczelni partnerskich
konsorcjum w kraju trzecim. Stypendium takie możliwe jest jedynie w przypadku realizowania przez SGH
projektu Akcji 2 z określonymi regionami świata. Nie do wszystkich krajów trzecich przewidziane są wyjazd z
krajów UE.
Czy program Erasmus Mundus II i Erasmus są tym samym programem?
Nie, nie są. Program Erasmus jest wyłącznie programem wymiany pomiędzy krajami UE. Program Erasmus
Mundus posiada oddzielne cele i funkcjonuje na odrębnych zasadach. Również jego źródło finansowania jest
inne.
Czy jeśli korzystałam/em z programu Erasmus mogę brać udział w programie Erasmus Mundus II?
Tak, stypendium programu Erasmus nie wyklucza udziału w programie Erasmus Mundus II.
Czym jest projekt WELCOME i czy jest to projekt programu Erasmus Mundus II?
Projekt WELCOME jest projektem Akcji 2 programu Erasmus Mundus II z regionem (Lot) 2: Egipt i Liban.
Umożliwia wymianę bilateralną studentów, doktorantów oraz kadry naukowej pomiędzy europejskim
uczelniami będącymi członkami konsorcjum a uczelniami z Egiptu i Libanu.
Jak długo będzie trwać projekt WELCOME?
Zgodnie z umową podpisaną przez konsorcjum WELCOME z Agencją Wykonawczą EACEA projekt rozpoczął się
06.10.2011 a zakończy się 05.10.2015.
Kto jest koordynatorem projektu WELCOME?
Projekt WELCOME koordynowany jest przez Politecnico di Torino we Włoszech.
Jakie uczelnie europejskie wchodzą w skład projektu WELCOME?











Freie University Berlin, Niemcy
Instituto Superior Tecnico, Portugalia
KTH – Royal Institute of Technology, Szwecja
Lund University, Szwecja
Newcastle University, Wielka Brytania
Politecnico di Torino, Włochy
SciencesPo - Institut d'Etudes Politiques de Paris, Francja
Szkoła Główna Handlowa, Polska
Universitat Politecnica de Valencia, Hiszpania
University of Ghent, Belgia

Jakie uczelnie egipskie wchodzą w skład projektu WELCOME?



The American University of Cairo
Assiut University






Ain Shams University
Cairo University
Helwan University
South Valley University

Jakie uczelnie libańskie wchodzą w skład projektu WELCOME?





Universitè Libanaise
American University Beirut
Lebanese American University
Notre Dame Univerity Louiaze

Kim jest partner stowarzyszony i kto nim jest w projekcie WELCOME?
Partnerzy stowarzyszeni w projektach programu Erasmus Mundus II pełnią funkcje wspierająco-doradcze. W
projekcie WELCOME partnerami stowarzyszonymi są:






UNINETTUNO srl, Włochy
Unimed, Włochy
Nile University, Egipt
Suez Canal University , Egipt
Ministry of Higher Education and Scientific Research, Egipt

Którzy studenci SGH mogą ubiegać się o udział w projekcie WELCOME?
Zapraszamy studentów studiów licencjackich (od 2-go roku studiów) oraz studentów studiów magisterskich.
Studenci 3-go roku studiów licencjackich mogą ubiegać się o udział w projekcie pod warunkiem rozpoczęcia
studiów magisterskich przed datą początkową stypendium. W tym celu konieczne jest dostarczenie
odpowiednich zaświadczeń. Studenci studiów magisterskich, którzy ukończą studia przez rozpoczęciem
stypendium nie kwalifikują się do uczestnictwa w projekcie.
Niektóre uczelnie partnerskie stawiają kandydatom dodatkowe wymagania, dotyczące kierunku studiów. Przed
wyborem
uczelni
należy
skonsultować
wymogi
z
informacją
na
stronie
http://www.emwelcome.polito.it/application/fields_of_study
Dokąd można wyjechać na stypendium w ramach projektu WELCOME?
W ramach projektu WELCOME studenci SGH mogą wyjechać na każdą z uczelni partnerskich w Egipcie i Libanie,
która oferuje programy studiów zbieżne z kierunkiem studiów w SGH. Studenci zobowiązani są również do
spełnienie wymogów rekrutacyjnych wybranej uczelni partnerskiej.
Czy można wyjechać do uczelni europejskich, które są członkami konsorcjum w projekcie WELCOME?
Nie, wymiana pomiędzy krajami UE nie jest finansowana z programu Erasmus Mundus II, Akcja 2.
Jakie kierunki studiów są oferowane w projekcie WELCOME?
Każda uczelnia partnerska z Egiptu i Libanu określiła kierunki, które zaoferuje studentom przyjeżdzającym.
Informacja na ten temat znajduje się na stronie http://www.emwelcome.polito.it/application/fields_of_study
Wybrany przez aplikującego kierunek studiów musi być zbieżny z kierunkiem studiów w SGH. Student SGH nie
może zgłosić chęci studiowania np. historii sztuki.
Jakie stypendia przewidziane są w projekcie WELCOME dla studentów SGH?
Projekt przewiduje 4 stypendia dla studentów programu WELCOME – 2 na studiach licencjackich oraz 2 na
studiach magisterskich. W roku akademickim 2011/2012 SGH oferuje studentom po jednym miejscu na
studiach licencjackich i magisterskich. Pozostałe dwa miejsca zostaną zaoferowane w kolejnych latach.

Ile trwa stypendium w projekcie WELCOME?
Każde stypendium, zarówno dla studentów studiów licencjackich jak i magisterskich, obejmuje 6 lub 10
„efektywnych” miesięcy na uczelni partnerskiej (liczą się daty biletu lotniczego oraz programu studiów).
Jakie są warunki finansowe w projekcie WELCOME?
Oferowane stypendia wynoszą 1000€ na każdy miesiąc pobytu. Projekt dodatkowo pokrywa koszt biletu
lotniczego w dwie strony oraz ubezpieczenia (zapewnieniem ich zajmuje się koordynator projektu).
Kto i kiedy przeprowadza rekrutację do projektu WELCOME?
Rekrutacja uczestników do projektu WELCOME przeprowadzana jest przez konsorcjum uczelni poprzez
aplikację on-line. Proces rekrutacji koordynowany jest przez Politecnico di Torino.
Daty rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 – 23.01. - 31.03.2012
Czy rekrutacja do projektu WELCOME to też rekrutacja na programy wymiany prowadzona przez Centrum
Programów Międzynarodowych?
Nie, rekrutacja w projekcie WELCOME odbywa się w konsorcjum uczelni. Ma swoje odrębne reguły i wymaga
innych dokumentów.
Czym są target groups i jaką target group są studenci SGH?
Target groups to oznaczenia używane w programie Eramsus Mundus II na określenie grup kandydatów w
zależności od ich uczelni macierzystej czy sytuacja społeczno-ekonomicznej. Studenci SGH należą do Target
Group 1 – studentów uczelni partnerskich w konsorcjum.
Jak wygląda proces aplikacji?
Aplikacja w projekcie WELCOME przeprowadzana jest centralnie, w formie elektronicznej, na stronie
www.emwelcome.polito.it Jest to jedyna forma zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie. Nie istnieje
możliwość składania aplikacji w formie papierowej. Każdy zainteresowany student SGH powinien założyć konto
na stronie projektu i wypełnić zgłoszenie zgodnie z dostępnymi instrukcjami. Prosimy o dokładne przeczytanie
wskazówek.
Czy można złożyć więcej niż jedną aplikację?
Nie, nie można złożyć więcej niż jednej aplikacji. Osoba, która założy dwa konta aplikacyjne zostanie
zdyskwalifikowana w procesie selekcji.
Czy można składać aplikację na więcej niż jedną uczelnię partnerską?
Tak. Projekt przewiduje możliwość wskazania maksymalnie 2 uczelni partnerskich, w których student chciałby
odbyć stypendium.
Jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji?
Wszyscy kandydaci muszą dostarczyć:








Kopię paszportu lub dowodu osobistego
CV w formacie Europass
Certyfikat językowy
List motywacyjny
Zaświadczenie o szczególnych uwarunkowaniach, (jeżeli dotyczy)
Zaświadczenie o byciu studentem SGH z właściwego Dziekanatu
Forwarding Letter popisany przez koordynatora administracyjnego projektu w SGH, p. Katarzynę Cąkała

Studenci studiów licencjackich:



Świadectwo maturalne
Transkrypt ocen za pierwszy rok studiów licencjackich wraz ze średnią ocen

Studenci studiów magisterskich:


Dyplom ukończenia studiów licencjackich wraz z suplementem

Dodatkowe dokumenty mogą być wymagane przez uczelnie partnerskie. Dokumenty te muszą również zostać
dostarczone, jako niezbędne w procesie dalszej selekcji kandydatów.
Gdzie należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać dołączone w formie elektronicznej (w formacie jpg lub pdf) do
aplikacji on-line. Dokumenty nie są składane w formie papierowej.
Czy można złożyć dokumenty w języku polski?
Nie, oficjalnym językiem konsorcjum jest język angielski. Wszystkie dokumenty, świadectwa oraz zaświadczenia
muszą być złożone w języku angielskim lub w języku polskim wraz z tłumaczeniem.
Jakie certyfikaty językowe są wymagane?
Wymagane certyfikaty językowe ustala każda z uczelni partnerskich z osobna. Na ogół są to międzynarodowe
certyfikaty potwierdzające znajomość języka, m.in. TOEFL.
Czy test kompetencyjny CNJO jest wystarczającym certyfikatem językowym?
W przypadku niektórych uczelni test kompetencyjny może być zaakceptowany pod warunkiem, że dokument
ten będzie wystawiony w języku angielskim i dokładnie wskaże poziom jaki prezentuje student. Należy
skontaktować się z lokalnym koordynatorem w uczelni partnerskiej, żeby zweryfikować, czy test kompetencyjny
zostanie uznany. Lista koordynatorów znajduj się na stronie http://www.emwelcome.polito.it/partnership
Do kogo należy się zgłosić w przypadku problemów technicznych z aplikacją?
Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać pod adresem emwelcome@polito.it
Jakie są kryteria oceny aplikacji?
Selekcja kandydatów odbywa się na postawie poniższych kryteriów zgodnych z wymogami Komisji Europejskiej:






Academic relevance
Language skills
Motivation
Gender balance
Level of vulnerability and socio-economic status

Kto dokonuje wyboru stypendystów?
Aplikacja studenta oceniana są najpierw przez uczelnie przyjmującą, która wybrana została przez kandydata w
aplikacji on-line. Następnie listy rankingowe, oddzielne dla każdej uczelni przyjmującej, przesyłane są do
koordynatora projektu, który dokonuje ostatecznej selekcji i ogłasza wyniki rekrutacji pod koniec kwietnia
2012.
Gdzie można uzyskać pomoc, jeżeli mam dodatkowe pytanie?
Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu www.emwelcome.polito.it oraz kontaktu z lokalnymi
koordynatorami w Egipcie i Libanie w kwestiach dotyczących programu studiów i wymagań. W przypadku
dalszych pytań, prosimy o kontakt mailowy pod adresem welcome@sgh.waw.pl

