
Uchwała nr 24/2016 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 30 marca 2016 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 24/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia 
Regulaminu Wyjazdów w Ramach Programu Erasmus+ oraz ustalenia tekstu 
jednolitego Regulaminu 

 
Senat działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 20)  Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  uchwala co następuje: 

 
§ 1 

W Regulaminie Wyjazdów w Ramach Programu Erasmus+, który stanowi załącznik do 
uchwały nr 24/2014 z dnia 30 marca 20114 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2:  
   a) w ust. 4 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) Certyfikaty językowe (min. poziom B2 wg. Rady Europy) 
 lub 
c) inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski, 
 hiszpański) na poziomie min. B2 w przypadku studiów i co najmniej B1 w przypadku 
praktyk.”    
 

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 
„13. Praca wolontaryjna (zaświadczenia z podanym czasem pracy - min. 30 godzin na 1 
rok oraz opisem wykonanej pracy w ramach wolontariatu).” 

 
2) w § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3) Praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich: 
Zarząd STN, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, Oddział Poznań IFMSA Polska, 
Zarząd Młodej Farmacji, Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Redakcja Gazety 
„Puls UM”, Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej, Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, Zarząd Studenckiego Oddziału 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Farmaceutycznej, Poznańskie 
Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej  oraz aktywni członkowie tych 
organizacji, miejsca medalowe w Mistrzostwach Uczelni wyższych oraz innych zawodów 
sportowych, w co najmniej randze mistrzostw Polski.” 
 

3) w § 4 ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 
 
 „1. Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 2 przedstawicieli 
Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, właściwy Koordynator 
Wydziałowy i przedstawiciel  studentów będący członkiem Kolegium Dziekańskiego.” 
 

  „3.Dziekan  właściwego Wydziału zatwierdza listy rankingowe kandydatów do wyjazdu na  
studia zagraniczne według sumy uzyskanych punktów oraz listę rezerwową.” 

 
 



 
 
4) § 8 otrzymuje brzmienie: 

 
„§8  

1. Praktyka nie może w żaden sposób zakłócić toku studiów i nie zwalnia z udziału w 
zajęciach programowych na danym roku studiów. 

2. Za merytorycznie uzasadniony, pod kątem programu studiów, czas trwania praktyki 
przyjmuje się okres 2 miesięcy (60 dni). Każde wydłużenie okresu jej trwania wymaga 
dodatkowego uzasadnia ze strony studenta i strony zapraszającej oraz zatwierdzenia 
przez Koordynatora Wydziałowego, a w przypadku doktoranta przez Promotora. 

3. O ostatecznej długości trwania i finansowania praktyki decyduje Komisja 
Rekrutacyjna biorąc pod uwagę aspekty merytoryczne praktyki oraz możliwości 
finansowe wynikające z budżetu  Programu Erasmus+.  

4. Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu 
kształcenia), jednak powinna gwarantować możliwość nabycia kompetencji 
związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. W przypadku praktyki 
obowiązkowej konieczna jest merytoryczna akceptacja programu praktyki 
obowiązującego na danym roku, potwierdzona podpisem opiekuna praktyk danego 
roku/wydziału na składanych dokumentach. W przypadku studentów studiów 
doktoranckich akceptacji merytorycznej praktyki dokonuje także Promotor pracy 
doktorskiej. W przypadku studentów ostatniego roku studiów, jeśli praktyka będzie 
miała charakter absolwencki akceptacji dokonuje właściwy Koordynator 
Wydziałowy.”  
 

 
5) w § 12 ust. 3: 
 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 
„ a)   Wszelkie zmiany pierwotnie ustalonego porozumienia o programie zajęć muszą 
zostać zgłoszone i zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego i Dziekana 
najpóźniej do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia  wyjazdu oraz w przypadku wyjazdu na rok 
do 2 tygodni od rozpoczęcia  kolejnego semestru.” 
 
b) lit. e otrzymuje brzmienie: 
„e)  Student może wnioskować o indywidualną organizację zajęć na okres niezbędny do 
nadrobienia różnic programowych wynikających z odbywania studiów w ramach 
programu Erasmus+, a nie automatycznie do końca trwania studiów.” 
 
c)  lit. h otrzymuje brzmienie: 
„h) Każdy student zobowiązany jest do respektowania zasad  i regulaminów studiów w 
uczelni goszczącej. Oznacza to także  konieczność przystępowania do egzaminów i 
zaliczeń w uczelni goszczącej, które są wymagane w tej uczelni po zakończeniu 
przedmiotu. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach można przystąpić do egzaminu 
po powrocie do kraju np. brak odpowiedniego terminu. Każdorazowo o braku możliwości 
przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia należy informować na piśmie (np. poprzez e-
mail) w trybie niezwłocznym  Koordynatora Wydziałowego. Niedopełnienie tego 
obowiązku przez studenta skutkować będzie niemożnością przystąpienia do egzaminu lub 
zaliczenia po powrocie ze stypendium Erasmusa+. Koordynator Wydziałowy tylko w 



wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na przystąpienie do 
brakującego egzaminu lub zaliczenia po powrocie do kraju.” 
 
d) lit. i otrzymuje brzmienie: 
„ i) Każdy student, który w trakcie Programu Erasmus+ ma przerwę w nauce (np. ferie 
międzysemestralne) i przyjeżdża do kraju, ma możliwość uczestniczenia w zajęciach w 
uczelni macierzystej  pod warunkiem wcześniejszego kontaktu e-mailowego z właściwym 
dziekanatem w celu podania planu zajęć. Proponowany plan zajęć student dostarcza na 
minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w uczelni macierzystej i może on nie być 
zaakceptowany z przyczyn merytorycznych i organizacyjnych, chyba że zajęcia te były 
już zaplanowane i zaakceptowane na początku roku akademickiego.” 

 
6) w § 12 ust. 7, ust. 10 i ust. 13 otrzymują brzmienie: 
     

„ 7. Uzyskane przez studenta i potwierdzone w „wykazie zaliczeń” oceny ECTS, zostaną 
po zaliczeniu mu przez uczelnię macierzystą okresu studiów odbytego za granicą, 
przepisane na oceny stosowane w uczelni macierzystej, zgodnie z zasadami systemu 
ECTS (załącznik nr 4).” 

 
„10. Student, który w wyniku pobytu zagranicą i zaproponowanej organizacji zajęć nie ma 
możliwości przystąpienia do jednego egzaminu wymaganego programem studiów naszej 
uczelni, zachowuje prawo do otrzymania stypendium naukowego na następnym roku 
studiów odbywanym na naszej uczelni, nawet jeśli ten jeden egzamin był wymagany do 
zaliczenia sesji ciągłej. Student, który w czasie pobytu zagranicą zda dodatkowe egzaminy 
z kolejnych lat studiów (program ten będzie przed wyjazdem zaakceptowany przez 
Koordynatora Wydziałowego ), a nie przystąpi do egzaminów swojego roku, z powodu 
niemożności ich zaliczenia (również będzie to zaakceptowane przez Koordynatora 
Wydziałowego ) może ubiegać się o stypendium naukowe.” 
 
„13. Niezastosowanie się do zasad regulaminu może skutkować koniecznością 
powtarzania roku.” 

 
7) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Studenci uprawnieni do stypendium socjalnego otrzymają zgodnie z zasadami 
Programu Erasmus+ dodatkowo 200€ na każdy miesiąc pobytu zagranicą.  Zasada ta 
dotyczy tylko tych studentów, którzy dostarczyli do Działu Współpracy Międzynarodowej 
i Integracji Europejskiej dokument potwierdzający fakt pobierania stypendium socjalnego 
na etapie rekrutacji.” 
 

8) po § 28 tytuł pkt VI otrzymuje brzmienie: 
    „VI. ZASADY  WYJAZDÓW  ZAGRANICZNYCH  PRACOWNIKÓW UCZELNI 

(nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-
technicznych  i administracyjnych) W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH 
PROGRAMU ERASMUS+.” 

 
9) § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
    „1. Akceptacji wyjazdu nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-technicznych 

uczelni dokonuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,  po pozytywnej opinii 
Koordynatorów Wydziałowych. 



 
 
10) § 42 otrzymuje brzmienie: 

„§ 42 
Każdorazowo przy kwalifikacji studentów i pracowników na wyjazdy w ramach Programu 
Erasmus +, uczelnia będzie stosować zasadę, że pierwszeństwo mają osoby, które wyjeżdżać 
będą po raz pierwszy na studia lub praktyki w przypadku studentów oraz na szkolenie lub 
prowadzenie zajęć w przypadku pracowników.” 
 
11) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43 
W przypadku kiedy student był inicjatorem podpisania umowy z uczelnią zagraniczną na  
wymianę na studia w ramach Programu Erasmus+  i umowa taka nabierze ważności,  uczelnia 
będzie stosować zasadę, że pierwszeństwo ma ten student, który był inicjatorem umowy. 
Zasada ta obwiązuje tylko w sytuacji wyjazdu tego studenta na studia po raz pierwszy.” 
 
12) załączniki nr 1 i 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Ustala się tekst jednolity „Regulaminu Wyjazdów w Ramach Programu Erasmus+, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                  
 
                    R e k t o r 
 
 
      Prof. dr hab. Jacek Wysocki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


