Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
obowiqzujqce student6w studi5w stacjonarnych i niestacjonarnych
(l i ll stopnia)
Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
w roku akademickim 201912020
1. O stypendium w ramach Programu ERASMUS+ mogq ubiega6 siq studenci I ill
stopnla wszystkich kierunk6w specjalnoSci studiujqcych na Wydziale Nauk
Geograflcznych i Geologicznych.
Studenci ostatniego roku studi6w lstopnia, rekrutujqcy sig na wyjazd na kolejny rok
akademicki, majq prawo ubiega6 sig o stypendium pod warunkiem ukonczenia
studi6w I stopnia oraz zakwalifikowania siq na studia ll stopnia na WNG|G.

i

2. Studenci uczestniczqcy w Programie ERASMUS+ obowiqzkowo muszq zdoby6
wymaganq minimalnq liczbq punkt6w ECTS.
Dla student6w studiujqcych jeden kierunek, przebywajqcych na stypendium przez
jeden semestr, jest to liczba 30 ECTS, zaS dla student6w przebywajqcych na
stypendium pzez caly rok - 60 ECTS.
Studenci studiujqcy na wigcej ni2 jednym kierunku na WNG|G, zobowiqzani sq do
zdobycia wielokrotnoSci tych punktow.
Dla student6w ostatniego roku studi6w I stopnia oraz studentow ll stopnia na tq pulg
skladajq siq zar6wno ECTS za przedmioty realizowane na uczelni zagranicznq oraz
na uczelni macierzystej (seminaria licencjackie, seminaria dyplomowe oraz seminaria
i laboratoria magisterskie).

Liczba punkt6w ECTS mo2e by6 wylsza niz wymagane minimum, jednak w
przypadku nadwy2ki, punktow tych nie mozna przenosid na kolejny semestr danego
roku akademickiego, ani na nastqpny rok akademicki.

3. W przypadku, kiedy student nie zaliczy, nie zda egzaminu lub

zaliczenia
po
powrocie
przedmiotu,
zagranicznej,
na
uczelni
kt6ry
studiuje
z
danego
koficowego
jest
zobligowany do nadrobienia zalegloSci w sposob nastqpujqcy:
na WNGiG
Studenci studiow stacionarnych

:

wracajqcy z pobytu rocznego brakujqce punkty uzupelniajq w kolejnym roku
akademickim biorqc udziat w zajqciach z ofiefi wydzialowej AMU-PIE,
- wracajqcy z zagranicy z semestru zimowego, w semestrze letnim nadrabiajq
brakujqce punkty ECTS biorqc udzial w zajgciach z olerty wydzialowej AMU-PlE.
W obu przvpadkach studenci ubiegajq siq o warunkowe zaliczenie oraz zobligowani
sq do uiszczenia oplaty zgodnej z tabelq oplat za poMarzanie przedmiotu lub
p rzed m iot6w obowiqzu jqcej n a rok akadem icki 20 1 9 I 2020.
Uwaqa: powv2sze dotvczv svtuacji, kiedv brakujaca liczba ECTS nie przekracza 25%
wartoSci punkt6w, iaka student iest zobliqowanv zrealizowac studiuiac na uczelni
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zaoranicznei.
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Studenci studiow niestacjonarnvch:

wracajqcy z pobytu rocznego brakujqce punkty uzupelniajq w kolejnym roku
akademickim biorqc udzial w zajqciach na warunkach okreSlonych ptzez
Koordynatora Wydzialowego Programu Erasm us+,
- wracajqcy z zagranicy z semestru zimowego, w semestrze letnim nadrabiajq
brakujqce punkty ECTS biorqc udzial w zajqciach na warunkach okreSlonych przez
Koordynatora Wydzialowego Programu Erasmus+.
W obu przvpadkach studenci zobligowani se do ubiegania sig o warunkowe
zaliczenie oraz uiszczenia oplaty zgodnej z tabelq oplal za poMarzanie przedmiotu
lub przedmiotow obowiqzujqcej na rok akademicki 201912020.
Uwaoa: powv2sze dotvczv svtuacil. kiedv brakuiaca liczba ECTS nie przekracza 257o
wartoSci punkt6w. iakq student iest zobliqowanv zrealizowac studiuiac na uczelni
zaqranicznej.

-

Studenci odbywajqcy studia na uczelni zagranicznej, zobowiqzani sq do
samodzielnego wyboru zestawu przedmiot6w oferowanych przez uczelniq goszczqcq
(Learning Agreement) przedstawienie do zaakceptowania Wydziatowemu
Koordynatorowi Programu Erasmus+.
Wybrane przedmioty muszq byc zgodne z zakresem tematycznym przedmiot6w
programie studiow danego kierunku lub
kierunkowych obowiqzujqcych
na
WNGiG
oraz
kierunkowymi
efektami ksztalcenia.
specjalnoSci
Ponadto, studenci mogq wybra6 lektoraty, jednak ich udzial nie mo2e przekraczac
25o/o wlmaeanej liczby ECTS.
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5. Studenci lll roku studi6w I stopnia oraz studenci I roku studi6w ll stopnia,
zobowiqzani sq do zdania egzaminu obejmujqcego jgzyk specjalistyczny na poziomie
82 (studia I stopnia) 82+ (studia ll stopnia) zgodnie z ofertq zajqc w programie
studi6w. Studenci zobowiqzani sq do rejestracji na ten przedmiot poprzez system
USOS i realizowa6 go w systemie e-learningowym. Za wykonanq pracq uzyskujq
ocenq, a po powrocie ze stypendium podchodzq do egzaminu certyfikujqcego
(odpowiednio 82 oraz B2+). JednoczeSnie studenci odliczajq ECTS przyslug uj4ce za
lektorat od wymaganej liczby ECTS.
6. Jezeli przedmioty studiowane na uczelni zagranicznej nie kohczq siq ocenq, lecz
zaliczeniem (pass) po powrocie na uczelniq macierzystq, rozliczajqc siq ze
stypendium, za udzial w tym przedmiotach student uzyskuje oceng dostatecznq (3,0).
Wyjqtkiem sq przypadki, kiedy dana uczelnia stosuje przelicznik: udzial procentowy w
zajeciach Wzeliczany jest na konkretnq oceng. Jednak takich sytuacjach student
musi uzyskac od uczelni tabelg przeliczen procentow na oceny.
7. Studenci studiow ll stopnia w czasie pobytu na stypendium Erasmus+ zobligowani
sq do zaliczenia seminari6w oraz laboratoriow magisterskich.
Studenci przed wyjazdem na stypendium majq obowiqzek ustalenia zasad zaliczenia
tych przedmiot6w zar6wno z promotorem, jak i osobq prowadzqcq laboratoria
magisterskie na WNGiG.
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8. Studenci ostatniego roku studiow I stopnia majq obowiqzek rozliczenia sig z
calego toku studiow (rownie? z pobytu na stypendium ERASMUS+) w terminach
przewidzianych dla wszystkich student6w ostatniego roku. Ponadto warunkiem
przystqpienia do egzaminu dyplomowego jest posiadanie zaliczenia z seminarium
licencjackiego lub seminarium dyplomowego. Zaliczenie takie, przebywajqcy na
stypendium (caty rok lub tylko semestr) muszE uzyskac u promotora pracy.

przebywajEcy na stypendium i jednoczeSnie realizuiqcy seminaria i
laboratoria licencjackie, dyplomowe lub magisterskie na uczelni macierzystej,
zobligowani sq do rejestracji na te przedmioty poprzez system USOS. Wpisow ocen
z wlw przedmiotow w systemie USOS dokonujq prowadzqcy zajqcia. JednoczeSnie
liczba ECTS przypadalqca na te przedmioty jest odliczana od puli punktow
niezbgdnych do zdobycia na v'ryie2dzie.

9. Studenci

10. Studenci odbywajEcy studia zagraniczne w trakcie catego roku akademickiego
lub tylko w semestrze letnim, nie realizujq cwiczen terenowych przewidzianych w
programie dla danego roku studiow.

11. Studenci odbywajEcy studia zagraniczne zobowiqzani sq do odbycia praktyk
zawodowych realizowanych w kraju, a przewidzianych w programie dla danego roku
studiow. Student musi zrealizowac te praktyki niezalelnie od tego, 2e w danym roku
akademickim realizuje praktyki zawodowe Programu Erasmus+.

12. Student majqcy jeden warunek mo2e wyjechac na stypendium programu
ERASMUS+, jednak v,ryjazd nie moZe odbyc siq w semestrze, w ktorym realizowany
jest powta vany przedm iot.
Student taki ma obowiqzek uzyskania zgody na wyjazd od Prodziekana ds. studiow
stacjonarnych/niestacjonarnych oraz Koordynatora Wydzialowego Programu
ERAS]TTUS+.

W przypadku warunku z przedmiotu trwajqcego przez caly rok, student nie

mo2e

wyjechac na stypendium.
13. W czasie pobytu na stypendium studenci studiow niestacjonarnych zwolnieni sq z
optat za czesne na uczelni macierzystej (odpowiednio do liczby miesiqcy pobytu za
granicq).

PR

wvo zialu

N

iGe

k

KAN

prof. UAM
r,;

Koordvnator ds. Programu Erasrnus +
-.:ri.zr:ych i Geologicznych

Wvr

i

-

raficznych
ch

Macias

q

V/ydziat Nauk Geografrcznycir i GeolcEiczni :h
Program ERASMLjS+

61-680 Poznarl, ul. Bogumila Krygoruskiego 'l 0
1sJ. +48 61 82Lr $1 23, e-marl: erazd,g,-,xlamu.edu.pl

d

wona MarKuszewska

