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Tryb realizacji i zasady kwalifikacji studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz sport  

studiów pierwszego i drugiego stopnia do udziału w programie Erasmus+ 

 

1. Zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. 

2. Zaliczenie wszystkich przedmiotów z semestru poprzedzającego planowany wyjazd.  

3. Pozytywna opinia o studencie wydana przez wydziałowego koordynatora ds. programu 

Erasmus+. 

4. Średnia ocen studenta z całego dotychczasowego przebiegu studiów wynosząca co najmniej 3,5. 

5. W przypadku warunkowego wpisu na semestr (nie więcej niż z jednego przedmiotu), w którym 

planowany jest wyjazd, student w szczególnie uzasadnionych przypadkach może uzyskać zgodę 

Koordynatora Wydziałowego na udział w programie. Informacja o wpisie warunkowym  

i średniej ocen potwierdzana jest przez pracownika dziekanatu stosownym dokumentem.  

6. Brak uzyskania pozytywnych ocen z przedmiotu(ów) powtarzanych lub skierowanie na 

powtarzanie semestru wyklucza studenta z udziału w programie Erasmus+. 

7. Informacje o studentach zakwalifikowanych do udziału w programie Biuro Współpracy  

z Zagranicą przekazuje do dziekanatu i wydziałowego koordynatora. 

8. Student powinien nawiązać kontakt z koordynatorem wybranej Uczelni partnerskiej w celu 

potwierdzenia/aktualizacji oferty dydaktycznej i upewnienia się, czy wybrane przedmioty 

prowadzone są w deklarowanym języku.  

9. Student przygotowuje learning agreement w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym,  

w celu sprawdzenia kompatybilności oferty uczelni partnerskiej z programem studiów 

realizowanym w danym semestrze w uczelni macierzystej. 

10. Student w trakcie realizacji programu powinien zrealizować 30 punktów ECTS (+/- 10%).  

W uzasadnionych przypadkach koordynator wydziałowy może wyrazić zgodę na zmianę liczby 

punktów realizowanych w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej. 

11. Student uczestniczący w Programie Erasmus+ może ubiegać się o Indywidualny Plan Studiów 

(IPS). Wniosek o IPS należy złożyć przed planowanym wyjazdem. 

12. Zaliczenie przedmiotów z Uczelni partnerskiej w AWF Warszawa odbywa się na podstawie 

dokumentu (TRANSCRIPT OF RECORDS), w którym opisane są efekty kształcenia. Kartę 

osiągnięć przygotowuje Koordynator Wydziałowy. 

13. W przypadku kwalifikacji do programu Erasmus+ studentów 3 roku studiów pierwszego stopnia 

lub 2 roku studiów drugiego stopnia, warunkiem wyjazdu do uczelni partnerskiej jest 

przedłożenie zaświadczenia podpisanego przez opiekuna pracy dyplomowej, o możliwości 

zdalnej realizacji pracy dyplomowej w okresie nieobecności studenta w uczelni macierzystej. 

14. W przypadku wyjazdu studentów w semestrze 6 studiów pierwszego stopnia lub semestrze  

4 studiów drugiego stopnia i braku zaliczenia semestru do 15 września aktualnego roku 

akademickiego, student może ubiegać o powtarzanie tego semestru w kolejnym roku 

akademickim.  


