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Pismo Okólne nr 4 

Dziekana Wydziału Rehabilitacji 

AWF Warszawa 

z dnia 22.06.2015 

 

 

w sprawie: procedur związanych z programem Erasmus+ dla studentów kierunku Fizjoterapia  

i Pielęgniarstwo. 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia dnia 18.05.2015 roku wypracowała procedury 

aplikowania przez studentów Wydziału Rehabilitacji do Programu Erasmus+ zgodnie z zasadami 

zatwierdzonymi dn. 29.05.2014 przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju oraz Prorektora ds. Studenckich i 

Kształcenia.  

§ 1 

Procedura: 

- Student aplikujący do Programu Erasmus+ musi mieć ukończony pierwszy rok studiów, a 

wszystkie oceny z obu semestrów muszą być pozytywne.  

- Minimalna średnia ocen Studenta musi wynosić 3,5 (wysokość średniej ustalono na posiedzeniu 

komisji rekrutacyjnej ds. Erasmusa+ w roku akademickim 2014/2015).  

- Warunkiem wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów z semestru go poprzedzającego.  

- Student z warunkowym zaliczeniem semestru i koniecznością powtarzania jakiegokolwiek 

przedmiotu otrzymuje warunkową zgodę Koordynatora Wydziałowego na udział w rekrutacji do 

programu. W przypadku braku uzyskania pozytywnych ocen z przedmiotu(ów) powtarzanych 

wyjazd studenta jest wstrzymywany pomimo zakwalifikowania go do udziału w programie. 

- Informacja o warunkowym zaliczeniu semestru wraz z średnią ocen studenta jest przekazywana 

do BWZ przez Dziekanat. 

- Informację o studentach zakwalifikowanych do udziału w programie Dziekanat oraz Koordynator 

Wydziałowy otrzymują od Biura Współpracy z Zagranicą. 

- Student przed wyjazdem powinien wybrać uczelnię (zaleca się wybrać 1 – 2 uczelnie rezerwowe), 

z którą AWF Warszawa ma podpisaną umowę w ramach Programu Erasmus+. Wykaz uczelni 

umieszczony jest na internetowej stronie programu.  

- Student powinien nawiązać kontakt z koordynatorem wybranej Uczelni partnerskiej w celu 

potwierdzenia/aktualizacji oferty dydaktycznej, m.in. upewnienia się czy wybrane przedmioty 

prowadzone są w deklarowanym języku.  
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- Student powinien skonsultować swój wybór z Koordynatorem Wydziałowym w celu sprawdzenia 

kompatybilności oferty uczelni partnerskiej z programem realizowanym w danym semestrze w 

uczelni macierzystej. 

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

- Student przed udziałem w Programie Erasmus+ może wystąpić do Prodziekana ds. Studenckich i 

Dydaktycznych Wydziału Rehabilitacji o Indywidualny Plan Studiów (IPS) w ramach, którego 

otrzyma możliwość wydłużenia terminów zaliczenia przedmiotów w semestrze zimowym do 

15.04, a w semestrze letnim do 30.09. 

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

dokumentu (TRANSCRIPT OF RECORDS), w którym opisane są efekty uczenia się Studenta. 

§ 2 

 

Ponadto ustala się: 

- Uczestnictwo Studenta z Uczelni Partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w zajęciach 

dydaktycznych w AWF Warszawa wymaga od Studenta znajomości języka angielskiego minimum 

na poziomie B1/B2. Jeżeli znajomość języka jest niewystarczająca, Student z Uczelni Partnerskiej 

nie otrzyma zaliczenia danego przedmiotu lub semestru w AWF Warszawa. 

- Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie nie przyjmuje Studentów z Uczelni Partnerskich w 

ramach praktyk (SMP). Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ może jedynie udzielić 

informacji o placówkach w których praktyki mogłyby być realizowane.  

- Absolwent Wydziału Rehabilitacji może wyjechać w ramach Programu Erasmus. Wyjazd może trwać od 2 

do 12 miesięcy, jednak musi się zakończyć w terminie do 12 miesięcy od uzyskania statusu absolwenta. 

Aplikacje powinien złożyć jeszcze w trakcie trwania studiów. Jest to zgodne z zasadami Programu Erasmus 

– równe szanse. Po przyjeździe Student ma 7 dni na przedstawienie w Biurze Współpracy z Zagranicą 

certyfikatu, zaś pozostałe dokumenty przedstawia w ciągu 30 dni od przyjazdu. Jeżeli Student-Absolwent 

nie spełni tych warunków, przeciwko niemu wszczęta zostanie procedura postępowania sądowego. 

§ 3 

 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Dziekan 
Wydziału Rehabilitacji 

 

prof. dr hab. Andrzej Kosmol 

 


