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1. Studenci Wydziału Biotechnologii podejmujący studia za granicą mogą 

uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na danej uczelni partnerskiej lub 

realizować projekt badawczy. 

2. Studenci biorący udział w zajęciach dydaktycznych muszą przed 

wyjazdem, w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym, w dokumencie 

learning agreement wyszczególnić wszystkie przedmioty, w których będą 

uczestniczyć, a także podać liczbę punktów kredytowych przypadających na 

każdy przedmiot. Suma punktów kredytowych ECTS za uczestnictwo w 

zajęciach, nie może być mniejsza niż ilość punktów przewidzianych w danym 

semestrze na Wydziale Biotechnologii. 

3. Po powrocie studenci muszą przedstawić Wydziałowemu Koordynatorowi 

dokument z uczelni zagranicznej (transcript of records), potwierdzający okres 

pobytu studenta na uczelni zagranicznej, w którym będą wyszczególnione 

zaliczone przez studenta przedmioty, liczba przypadających na nie punktów 

kredytowych w uczelni partnerskiej, uzyskane oceny oraz daty zaliczeń. Zajęcia 

te muszą odpowiadać podpisanemu wcześniej learning agreement. 

4. Koordynator Wydziałowy przepisuje zaliczone przedmioty z odpowiadającymi 

im ocenami i punktami kredytowymi do systemu USOS, co wraz z kopią 

transcript of records stanowi podstawę zaliczenia semestru przez Dziekana. 

5. Studenci biorący udział w projekcie badawczym muszą przed wyjazdem, w 

porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym, w dokumencie learning 

agreement podać tytuł projektu badawczego i nazwisko Kierownika 

laboratorium, w którym będzie się on odbywał oraz liczbę punktów kredytowych 

ECTS odpowiadającą liczbie punktów na Wydziale Biotechnologii w semestrze 

wyjazdu. 

6. Po powrocie studenci muszą przedstawić Wydziałowemu Koordynatorowi list 

od Kierownika laboratorium uczelni partnerskiej potwierdzający okres pobytu 

studenta na uczelni zagranicznej oraz zawierający ocenę jego pracy podczas 

realizacji projektu badawczego. 

7. Koordynator Wydziałowy przepisuje tytuł projektu, ocenę i punkty kredytowe do 

systemu USOS, co wraz z kopią listu Kierownika laboratorium stanowi 

podstawę zaliczenia semestru przez Dziekana. 

8. Rozliczenia okresu studiów na uczelniach zagranicznych należy dokonać w 

godzinach konsultacji proponowanych przez Koordynatora, w terminie 

umożliwiającym kontynuowanie bez przeszkód studiów na Wydziale 

Biotechnologii. 

9. Dokument ten stanowi uzupełnienie Regulaminu kwalifikacji studentów 

Wydziału Biotechnologii na studia za granicą.  

        


