Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
obowiqzujqce student6w studi6w stacjonarnych
niestacjo na rnyc h (l ill stopnia)
Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
UAM w roku akademickim 2O2O|2O21
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1. O stypendium w ramach Programu ERASMUS+ mogq ubiega6 sig studenci I i ll stopnia
wszystkich kierunk6w i specjalnoSci studiujqcych na \Arldziale Nauk Geograficznych i
Geolog icznych.
Studenci ostatniego roku studi6w I stopnia, rekrutujacy siq na wyjazd na kolejny rok

akademicki. majq prawo ubiega6 sie o stypendium pod warunkiem ukoriczenia studiow
stopnia oraz zakwalifikowania sie na studia ll stopnia na WNGiG.

2.

I

w

Programie ERASMUS+ obowiezkowo muszq zdoby6
wymaganq minimalnq liczbg punkt6w ECTS.
Dla student6w studiujqcych jeden kierunek. przebywajqcych na stypendium przez jeden
semestr, jest to liczba 30 ECTS, za6 dla student6w przebywajqcych na stypendium przez caly

Studenci uczestniczqcy

rok - 60 ECTS.
Studenci studiujqcy na wigcej ni2 jednym kierunku na WNG|G, zobowiqzani sq do zdobycia
wielokrotnoSci tych punkt6w.
Dla student6w ostatniego roku studi6w I stopnia oraz student6w ll stopnia na te pule
skladajq sig zar6wno ECTS za przedmioty realizowane na uczelni zagranicznej oraz na uczelni
macierzystej (seminaria licencjackie, seminaia dyplomowe oraz seminaria i laboratoria
magisterskie).
Liczba punkt6w ECTS moze byc wyZsza niz wymagane minimum, jednak w
przypadku nadwyzki. punkt6w tych nie mo2na przenosi6 na kolejny semestr danego roku
akademickiego, ani na nastqpny rok akademicki.

3.

W przypadku. kiedy student nie zaliczy, nie zda egzaminu lub zaliczenia kohcowego z
danego przedmiotu, ktory studiuje na uczelni zagranicznq. po powrocie na WNGiG jest
zobligowany do nadrobienia zaleglo6ci w spos6b nastqpujqcy:

Studenci studi6w stacionarnvch:
wracajqcy z pobytu rocznego i letniego brakujqce punkty uzupelniajq w kolejnym roku
akademickim biorqc udzial w zajqciach z oferly wydzialowej AMU-PlE,
- wracajqcy z zagranicy z semestru zimowego, w semestrze letnim nadrabiajq brakujqce
punkty ECTS biorqc udzial w zajgciach z oferiy wydzialowej AMU-plE.
W obu orzvoadkach studenci ubiegajq siq o warunkowe zaliczenie roku oraz zobligowani sq do
uiszczenia oplaty zgodnej z tabelq oplat za poMarzanie przedmiotu lub przedmiot6w
obowiqzujqcej na rok akademicki 2O20t21.
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Studenci studiow niestacionarnvch:
wracajEcy z pobytu rocznego/letnieg o brakujEce punkty uzupelniajq w kolejnym roku
akademickim biorqc udzial w zajgciach na warunkach okreSlonych przez Koordynatora
\Arldzialowego Programu Erasmus+,
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z semestru zimowego, w semestrze letnim nadrabiaje
brakujqce punkty ECTS biorqc udzial w zajgciach na warunkach okreslonych przez
wrac alEcy

zagranicy

Koordynatora \A[rdzialowego Programu Erasmus+.
W obu orzvoadkach studenci zobligowani sq do ubiegania sig o warunkowe zaliczenie oraz
uiszczenia oplaty zgodnej z tabelE oplat za powtarzanie przedmiotu lub przedmiot6w
obowiqzujqcej na rok akademicki 202O121
Uwaoa: Dowv2sze dotvczv svtuacii. kiedv brakuiaca liczba ECTS nie przekracza 257o wartosci
ounkt6w. iaka student iest zoblioowanv zrealizowac studiuiac na uczelni zaoranicznei.

4.

Studenci odbywajqcy studia na uczelni zagraniczne.i, zobowiqzani sq do
samodzielnego wyboru zestawu przedmiot6w oferowanych przez uczelniq przyjmujqcq
(Learning Agreement) i przedstawienie do zaakceptowania \A/ydzialowemu Koordynatorowi

Programu Erasmus+.
Wybrane przedmioty muszq by6 zgodne z zakresem tematycznym przedmiot6w kierunkowych
obowiqzu.jqcych w programie studiow danego kierunku lub specjalnoSci na WNG|G oraz
kierunkowymi efektami ksztalcenia.
Ponadto, studenci mogq wybrac lektoraty, jednak ich udzial nie moze przekracza, 2,o/o
wymaganej liczby ECTS.

5.
Studenci lll roku studi6w I stopnia oraz studenci I roku studi6w ll stopnia.
zobowiqzani sq do zdania egzaminu obejmujEcego jgzyk specjalistyczny napoziomie 82 (studia
I stopnia) 82+ (studia li stopnia) zgodnie z oferlq zlqe w programie studiow. Studenci zobowiqzani
sE do rejestracji na ten przedmiot poqzez system USOS i realizowac go w systemie elearningowym. Za wykonanq prace uzyskujq oceng, a po powrocie ze stypendium podchodzq do
egzaminu certyfikujqcego (odpowiednio 82 oraz B2+).JednoczeSnie studenci odliczajq ECTS
przyslugujqce za lektorat od wymaganej liczby ECTS.
6.

Je2eli przedmioty, kt6re student studiuje na uczelni zagranicznej, nie koriczq siq
ocenq, lecz zaliczeniem (pass), po powrocie na uczelnig macierzystq, rozliczajqc sig ze
stypendium, za udzial w tym przedmiotach student uzyskuje ocene dostatecznq (3,0).
VlATjqtkiem sq pzypadki, kiedy dana uczelnia stosuje pzelicznik: udzial procentowy w zajqciach
Wzeliczany jest na konkretnq ocene. Jednak takich sytuacjach student musi uzyska6 od uczelni
tabelg przeliczefi procentow

na

oceny.

7.

Studenci studiow ll stopnia w czasie pobytu na stypendium Erasmus+ zobligowani
sE do zaliczenia seminariow oraz laboratori6w magisterskich.
Studenci przed wyjazdem na stypendium majq obowiEzek ustalenia zasad zaliczenia tych
przedmiot6w zar6wno z promotorem, jak osobA prowadzqcq laboratoria magisterskie na
WNGiG.

L

Studenci ostatniego roku studi6w I stopnia majq obowiEzek rozliczenia sie z calego toku
studiow (rowniez 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
uzyska6 u promotora pracy.
PR

ir,'::tS'I; ET ;tr,,t. AC.dfnA llc,(gh/tcaA UJ ?CZNAii:.J
Wydzial Nauk Geog raficznych iGeologicznych

L:

:

Program ERASMUS+

61-680 Poznad, ut. Bogumila Krygowskiego

dzialu

iGe

prol. UAM
1O

tel. +48 61 829 61 23, e-mait: erazmgec@amu.edu.pl

N

D ZIEKAN
k Geogralrcz

gicznYch

rr

}cr

t

2
rzei Mactas

9.

Studenci przebywajqcy na stypendium ijednocze6nie realizujqcy seminaria i laboratoria
licencjackie, dyplomowe lub magisterskie na uczelni macierzystej, zobligowani sq do rejestracji
na te przedmioty poprzez system USos. wpis6w ocen z w/w przedmiot6w w systemie uSos
dokonujq prowadzqcy zajecia. Jednoczesnie liczba ECTS przypadalEca na te przedmioty jest
odliczana od puli punkt6w niezbgdnych do zdobycia na wyje2dzie.
'lO. Studenci odbywajqcy studia zagraniczne w trakcie calego roku
akademickiego lub tylko w
semestrze letnim, nie realizujq cwiczen terenowych przewidzianych w programie dla danego
roku studiow.

11.

studenci odbywajqcy studia zagraniczne zobowiqzani sq do odbycia praktyk
zawodowych realizowanych w kraju, a przewidzianych w programie dla danego roku studi6w.
Student musi zrealizowac te praktyki niezale2nie od tego. 2e w danym roku akademickim
realizuje praktyki zawodowe Programu Erasmus+.

12. Student, majqcy zaliczony jeden z przedmiot6w warunkowo, mo2e wyjecha6 na
stypendium programu ERASMUS+, jednak wyjazd nie moze odby6 siq w semestrze, w kt6rym
realizowany jest poMarzanyprzedmiot.
Student taki ma obowiqzek uzyskania zgody na wyjazd od prodziekana ds. studi6w
stacjonarnych/niestacjonarnych otaz Koordynatora wydzialowego programu ERASMUS+.
w przypadku ,,warunku" z przedmiotu trwajqcego przez caly rok, student nie moze wyjecha6 na
stypendium.
13. W czasie pobytu na stypendium

zagranicznym, studenci studi6w niestacjonarnych
zwolnieni sq z oplat za czesne na uczelni macierzystej (odpowiednio do liczby miesigty pobytu
za granicq), pod warunkiem zlo2enia w Biurze Obslugi Studenta wniosku o nienaliczanie
czesnego, w trakcie studi6w zagranicznych Erasmus.
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