Zasady i kryteria kwalifikacji na wyjazd na studia do Purdue University, USA
Zasady wymiany i kryteria kwalifikacji:
1. Wymiana odbywa się w oparciu o umowę uczelnianą zawartą pomiędzy Purdue University
a Politechniką Gdańską (PG) w 2015 r. na okres 5 lat.
2. Na wyjazd w każdym roku akademickim może być zakwalifikowanych łącznie kilku
studentów studiów inżynierskich lub magisterskich z Wydziału ETI oraz innych wydziałów
PG na zasadzie zrównoważonej wymiany z/do USA. O wyjazd z wydziału ETI mogą się
ubiegać studenci, którzy w czasie wymiany będą na trzecim roku studiów inżynierskich
lub drugim roku (2 i 3 semestr) studiów magisterskich.
3. Umowa daje studentom wymiany możliwość studiowania na uczelni partnerskiej bez opłat
za nauczanie. Student wymiany pokrywa koszty transportu, zakwaterowania
ubezpieczenia i wizy. Student wymiany nie otrzymuje stypendium z PG.
4. Kwalifikacja na Wydziale ETI odbywa się na zasadzie konkursowej i w przypadku liczby
zgłoszeń większej niż liczba miejsc tworzona jest lista rankingowa. Brane są pod uwagę
następujące kryteria: średnia ze studiów (minimum 4.0), znajomość języka angielskiego
(certyfikaty honorowane przez Purdue University) oraz szczególne osiągnięcia
i okoliczności opisane w liście motywacyjnym. W przypadku wątpliwości Wydziałowej
Komisji Kwalifikacyjnej, możliwe jest zorganizowanie rozmów kwalifikacyjnych.
5. W przypadku zgłoszeń z innych wydziałów, decyzja o zakwalifikowaniu przez uczelnię
podejmowana jest przez komisję złożoną z koordynatorów oraz pracowników Działu
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) PG.
6. Ze względu na termin przesyłania nominacji upływający 15 marca, kwalifikacja na
wydziale odbywa się w semestrze zimowym roku akademickiego poprzedzającego
wyjazd. W przypadku braku zaliczenia jakiegoś przedmiotu z semestru zimowego,
kwalifikacja będzie wycofana i rozważana będzie kandydatura kolejnej osoby z listy
rankingowej.
7. Wymiana odbywa się poza programem Erasmus+. Jednakże w czasie zgłoszeń
i załatwiania formalności stosowane są dobre praktyki wypracowane w ramach tego
programu, w szczególności: zgłoszenia przez moja.pg; przygotowanie dokumentów
learning agreement for studies; potwierdzenia zgodności przedmiotów planowanych do
realizacji w czasie wymiany z programem studiów na PG przez odpowiednich nauczycieli
akademickich, wnioski i podania dotyczące wyjazdu.
8. Więcej informacji o programie wymiany można znaleźć na stronie DMWA:
http://pg.edu.pl/international/wymiana-z-usa-purdue
Sposób i termin zgłoszeń na wyjazd w 2020/21 na wydziale ETI:
1. Termin zgłoszeń: 5.11.2019 u koordynatora (pokój EA 647)
2. Wymagane dokumenty: wydruk zgłoszenia na wyjazd z moja.pg z podpisem kandydata,
list motywacyjny, kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
ewent. dokumenty świadczące o osiągnięciach naukowych i okolicznościach opisanych
w liście motywacyjnym.

