Regulamin rozliczania pobytu studenta na studiach i praktykach w ramach programu
Erasmus+ 2021/2022 dla Wydziału Nauk Biologicznych

1. Program zajęć realizowanych w czasie mobilności przygotowany jest przez studenta
w postaci dokumentu Learning Agreement (LA). Dokument ten powinien zostać
zaakceptowany i podpisany przez osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej,
Koordynatora Wydziałowego Erasmus+ oraz studenta.
2. Zmiany w LA (Changes to Learning Agreement) powinny być odesłane przez studenta
z uczelni partnerskiej w terminie do 30 dni od przyjazdu studenta na studia ERASMUS
i przedłożone Koordynatorowi Wydziału uczelni macierzystej, w celu zatwierdzenia,
popartego podpisem, nowej wersji studiów.
3. Przed zakończeniem mobilności w uczelni zagranicznej student powinien uzyskać
podpisy i pieczątki na następujących dokumentach:
A) wykazie przedmiotów, ECTS i ocen (Transcript of Records). Zajęcia przedstawione
w tym dokumencie muszą odpowiadać uzgodnionemu i podpisanemu przed
mobilnością lub zmodyfikowanego w Learning Agreement (w przypadku
studentów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych);
B) pisemne potwierdzenie udziału studenta w badaniach (research project),
zawierające ocenę oraz daty realizacji projektu, podpisane przez opiekuna
naukowego w uczelni przyjmującej (w przypadku studentów uczestniczących w
projekcie badawczym)
C) potwierdzenie praktyk (Traineeship certificate), w przypadku praktyk.
4. Studenci realizujący przedmioty lub projekty naukowe na uczelni partnerskiej
zobowiązani są do uzyskania ocen końcowych, na podstawie których otrzymają
zaliczenie i średnią ocen na Wydziale Nauk Biologicznych.
5. W terminie do 30 dni po powrocie na uczelnię macierzystą, student musi dostarczyć
podpisane i przypieczętowane dokumenty do Wydziałowego Koordynatora programu
Erasmus+ (kopie dokumentów) oraz do Dziekanatu (oryginały dokumentów).
Dokumenty dla Koordynatora można dostarczyć osobiście lub można je zeskanować i
przesłać drogą elektroniczną na adres Koordynatora. Wykaz zaliczeń stanowi
podstawę do zaliczenia okresu studiów, potwierdzenie pobytu stanowi podstawę do
rozliczenia stypendium.
6. Punkty kredytowe (ECTS):
•

ECTS za uczestnictwo w seminariach uczelni partnerskich będą honorowane
tylko w przypadku studentów II i III stopnia studiów, prowadzących projekty
badawcze na uczelni partnerskiej

•

ECTS za kursy językowe oraz zajęcia sportowe odbyte przez studenta na
uczelniach partnerskich nie będą wliczane po powrocie do maksymalnej (30
ECTS) puli punktów za semestr.

•

W przypadku uzyskania niższej niż 30 liczby punktów ECTS student nie zalicza
semestru studiów (maksymalny debet to 6 punktów ECTS, należy go uzupełnić
po powrocie)

•

w przypadku uzyskania więcej niż 30 punktów ECTS, ponadwymiarowe punkty
nie zostaną uwzględnione w kolejnym semestrze na uczelni macierzystej
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