
Regulamin kwalifikacji studentów Wydziału Biotechnologii na
studia za granicą w ramach Programu LLP-Erasmus Plus 

1. Studenci Wydziału Biotechnologii mogą studiować za granicą w w/w Programie  
w ramach ogólnych zasad ustanowionych dla programu LLP-Erasmus Plus i przekazanych
Wydziałowi przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.

2. Studia za granicą możliwe są tylko  na Uczelniach,  z którymi  Wydział  podpisał  umowy
bilateralne o wymianie studentów. Pliki  tych umów znajdują się na stronie internetowej
Wydziału oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej UWr.

3. Kwalifikacje  kandydatów  na  wyjazd  w  kolejnym  roku  akademickim  odbywają  się  w
pierwszych dniach semestru letniego, roku  akademickiego poprzedzającego wyjazd.

4. Podstawą  kwalifikacji  na  studia  za  granicą  jest  udokumentowana  znajomość  języka
angielskiego  lub  języka  danego  kraju,  średnia  wartość  ocen  oraz  wynik  rozmowy
kwalifikacyjnej przeprowadzanej z kandydatami przez Koordynatora Wydziałowego.

5. Studenci  studiów  magisterskich  muszą  uzyskać  pisemną  zgodę  opiekuna  pracy
magisterskiej.

6. Studenci zakwalifikowani na wyjazd muszą założyć indywidualne konto internetowe na
stronie  Biura  Współpracy  Międzynarodowej  (www.international.uni.wroc.pl)  i  wypełnić
znajdujące się tam dokumenty:

a)  formularz zgłoszeniowy
b)  porozumienie o programie zajęć (learning agreement)
Oba dokumenty, podpisane przez Koordynatora Wydziałowego, należy złożyć w Biurze 
Współpracy Międzynarodowej UWr, będą one podstawą do zawarcia umowy z uczelnią 
zagraniczną i do wypłaty stypendium.
7. Po powrocie studenci są zobowiązani do przedstawienia Koordynatorowi Wydziałowemu,

w  terminie  umożliwiającym  zaliczenie  semestru  zgodnie  z  regulaminem  studiów,
dokumentu  poświadczającego  odbycie  studiów  za  granicą  i  uzyskanie  liczby
punktów kredytowych ECTS właściwej dla semestru, w którym wyjeżdżają:

a)  wykaz zaliczonych przedmiotów (transcript of records) z ocenami LUB
b)  opinia kierownika projektu badawczego z oceną
8. Koordynator Wydziałowy oceny podane w w/w dokumentach przekazuje do Dziekanatu,

gdzie  wpisywane  są  do  systemu  USOS.  Jest  to  podstawa  zaliczenia  semestru  przez
Dziekana.  Szczegółowe informacje znajdują się  w osobnym dokumencie,  p.t.:  "Zasady
rozliczania studiów za granicą studentów Wydziału  Biotechnologii  w ramach Programu
LLP-ErasmusPlus w latach 2014-2015".

9. Przedłużenie pobytu na uczelni za granicą na kolejny semestr roku akademickiego jest
możliwe  tylko  dla  studentów  II  roku  magisterskiego.  Muszą  oni  uzyskać  wcześniej
zaliczenie  poprzedniego  semestru  oraz  zgodę  Koordynatorów  obu  Uczelni  a  także
opiekuna  pracy  magisterskiej.  Nie  przysługuje  wtedy  stypendium  a  liczba  zaliczanych
ECTS  obejmuje  tylko  punkty  uzyskane  za  pracownię  magisterską  i  seminaria,  resztę
student musi uzupełnić po powrocie lub przed wyjazdem.

10. Doktoranci Wydziału Biotechnologii korzystają z udziału w Programie za zgodą Promotora,
Kierownika Studiów Doktoranckich i Koordynatora Wydziałowego. Pobyt doktorantów za
granicą nie musi być ściśle związany z organizacją roku akademickiego.

11. Osoby, które nie zakwalifikowały się na studia za granicą w pierwszym terminie, mogą
zostać  zakwalifikowane  przez  Koordynatora  Wydziałowego  w  terminie  późniejszym  w
ramach dostępnych stypendiów.

12. Student ma obowiązek jak najszybciej  powiadomić Biuro Współpracy Międzynarodowej
oraz Koordynatora o rezygnacji z wyjazdu. 

Koordynator Wydziałowy, dr Dorota Dziadkowiec, udziela informacji po uprzednim
e-mailowym ustaleniu terminu (dorota.dziadkowiec@uni.wroc.pl) w pokoju nr 2.20. 

         Wrocław, 27 listopada 2014                            Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz     
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