PROCEDURA ROZLICZANIA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH CZĘŚĆ
STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
(do 2020roku) LUB INNEJ WYMIANY UCZELNIANEJ
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
ZASADY OGÓLNE:
1. Student ma prawo do odbycia stypendium zagranicznego w ramach programu Erasmus+
oraz innych umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi Wydziału Fizyki Uniwersytetu
w Białymstoku (dalej Wydział Fizyki - WF)
2. Na stypendia kwalifikowani są studenci, których wyjazd przypada na:
1. II lub III rok studiów I stopnia z fizyki;
2. I lub II rok studiów II stopnia z fizyki.
3. Stypendium może trwać od 3 do 10 miesięcy.
4. Podczas realizacji stypendium zagranicznego student jest zobowiązany do zaliczenia zajęć
i zdania egzaminów zgodnie z zasadami programu na uczelni przyjmującej.
5. Studenci wyjeżdżający wybierają przedmioty z listy oferowanej przez uczelnię
przyjmującą.
Przedmioty zaliczone podczas pobytu za granicą mogą być uznane na Wydziale Fizyki, na
podstawie decyzji Dziekana, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez Dziekana.
6. Student wyjeżdżający jest zobowiązany zrealizować różnice programowe i zaliczyć
przedmioty (w tym ćwiczenia przewidziane programem studiów) obowiązkowe na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Może to zrobić po powrocie z wyjazdu lub
w czasie trwania stypendium podczas zaplanowanego pobytu na Wydziale Fizyki.
HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU STUDIÓW – KIERUNEK FIZYKA
1. Przed wyjazdem na stypendium w porozumieniu z koordynatorem student ustala
indywidualne zasady i terminy zaliczenia przedmiotów i podpisuje stosowne oświadczenie.
2. Każdy z przedmiotów zaliczonych na uczelni partnerskiej programu Erasmus+ jest
punktowany w ramach systemu ECTS (European Credit Transfer System – europejski
system transferu i akumulacji punktów), jednak punkty ECTS przyznawane są wg systemu
obowiązującego na Wydziale Fizyki wg następujących zasad:
- przedmiot zaliczony na uczelni przyjmującej a uznany na Wydziale Fizyki jako
przedmiot z grupy treści podstawowych lub kierunkowych punktowany jest jak
odpowiadający mu przedmiot z grupy treści podstawowych lub kierunkowych
(specjalizacyjnych) na Wydziale Fizyki;
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- przedmiot zaliczony na uczelni przyjmującej a uznany na Wydziale Fizyki jako
przedmiot / wykład monograficzny lub specjalistyczny punktowany jest jak przedmiot
/ wykład monograficzny lub specjalistyczny na Wydziale Fizyki.
3. Przedmioty zaliczane na uczelniach nie stosujących systemu ECTS rozliczane są zgodnie z
zasadami przyjętymi na tej uczelni. Odpowiedniki skali ocen ustalane są w ramach
układania programu studiów realizowanego na uczelni przyjmującej. Punkty ECTS
przyznawane są wg systemu obowiązującego na Wydziale Fizyki.
Decyzję o zaliczeniu przedmiotu podejmuje Dziekan Wydziału Fizyki.
4. Student przebywający na stypendium (minimalnie 3 miesiące, maksymalnie jeden semestr
roku akademickiego) zobowiązany jest do zaliczenia na uczelni przyjmującej minimum 3
przedmiotów z grupy treści podstawowych lub kierunkowych (specjalizacyjnych). Student
przebywający na stypendium przez cały rok akademicki zobowiązany jest do zaliczenia
minimum 6 przedmiotów z grupy treści podstawowych lub kierunkowych
(specjalizacyjnych).
5. Wybrane przedmioty i ilość punktów określa Learning Agreement, LA - Porozumienie o
programie zajęć (lub odpowiadający mu dokument na uczelniach nie stosujących zasad
ECTS’u) uzupełniony przez studenta w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym i
uczelnianym programu.
6. Po przyjeździe na uczelnię przyjmującą student, w porozumieniu z koordynatorem
wydziałowym uczelni przyjmującej, może wnioskować o zmianę Learning Agrement, LA
(lub odpowiadający mu dokument na uczelniach nie stosujących zasad ECTS’u). Jego kopię
w ciągu 5 tygodni przesyła do Biura Erasmus+ do akceptacji koordynatora wydziałowego
i uczelnianego.
7. Student wyjeżdżający ma obowiązek wyznaczyć pełnomocnika do załatwiania spraw
związanych ze studiowaniem na Wydziale Fizyki. Pełnomocnictwo na piśmie student
zostawia w Dziekanacie Wydziału Fizyki.
8. Student nie zapisuje się na żadne przedmioty w systemie USOS (Uczelniany system oceny
studentów) na rok akademicki, w którym uczestniczy w programie Erasmus+ lub w innej
wymianie uczelnianej.
9. Po ustaleniu programu studiów realizowanego za granicą w danym semestrze, student
osobiście lub przez pełnomocnika składa w Dziekanacie Wydziału Fizyki informację o
przedmiotach, które zgodnie z programem studiów będzie zaliczał na Wydziale Fizyki po
powrocie z wymiany (lub w trakcie wymiany podczas pobytu na Wydziale Fizyki).
Informację taką należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed sesją / planowanym egzaminem.
10. Student ma obowiązek zapisania się, osobiście lub przez pełnomocnika, na przedmioty
w roku akademickim następującym po roku, w którym uczestniczy w programie Erasmus+
lub w innej wymianie uczelnianej wg zasad ogólnych wynikających z realizacji programu
studiów.
11. Studenci uczestniczący w programie Erasmus+ lub w innej wymianie uczelnianej są
zobowiązani do kontaktu (osobiście lub przez pełnomocnika) z osobą prowadzącą
proseminarium lub seminarium magisterskie / dyplomowe w celu ustalenia sposobu
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zaliczenia proseminarium / seminarium. Kontakt ten należy nawiązać z początkiem
każdego semestru i kontynuować do chwili zaliczenia proseminarium / seminarium.
12. Jeżeli z zaliczeniem przedmiotu na WF wiąże się również obowiązek zaliczenia ćwiczeń,
student ma prawo do zaliczenia ćwiczeń u wybranej przez siebie osoby prowadzącej
ćwiczenia z przedmiotu w danym roku akademickim.
13. Student ma prawo do zaliczenia ćwiczeń i egzaminów (odbywających się na WF) tylko z
danego semestru (przedmiotów z semestru zimowego nie można zaliczać w sesji letniej,
przedmiotów z sesji letniej nie można zaliczać podczas sesji zimowej)
14. Student ma prawo odbyć praktykę za granicą, która zostanie uznana na WF UwB. Uznanie
nastąpi pod warunkiem przedstawienia dokumentu, w którym instytucja, w której Student
odbywa praktykę stwierdzi odbycie praktyki, jej czas trwania oraz ocenę.
ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW I PRZEPISYWANIA OCEN:
1. Na wniosek studenta, Dziekan Wydziału Fizyki podejmuje decyzję o zaliczeniu
przedmiotów, które student zdał podczas stypendium, a które jednocześnie objęte są
programem nauczania na Wydziale Fizyki. Jeden zdany egzamin odpowiada jednemu
przedmiotowi.
2. Przedmioty z grupy treści podstawowych lub kierunkowych (specjalizacyjnych) zaliczane
są na podstawie zdanych egzaminów z przedmiotów odpowiadających wybranym
przedmiotom na Wydziale Fizyki. Decyzję dotyczącą akceptacji „odpowiedników”
podejmuje każdorazowo Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+.
3. Inne egzaminy, zdane podczas pobytu na stypendium, mogą być zaliczone jako przedmioty
specjalistyczne (wykłady monograficzne), nawet, jeśli nie ma ich na liście przedmiotów
specjalistycznych (wykładów monograficznych) na Wydziale Fizyki i niezależnie od
rodzaju wybranej przez studenta specjalizacji.
4. Jako przedmioty specjalistyczne (wykłady monograficzne) nie mogą być uznane kursy
językowe oraz zajęcia z dziedzin niezwiązanych z fizyką i dziedzinami pokrewnymi.
5. Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotów obowiązkowych, które student zalicza w ramach
wyrównania różnic programowych, odbywa się bez obowiązku uczestnictwa w
ćwiczeniach.
6. W celu uznania przedmiotu i wyników z egzaminu, student zobowiązany jest do
przedstawienia wykazu zaliczonych przedmiotów (zdanych egzaminów) i wykazu ocen w
systemie ECTS lub w systemie opisowym w odniesieniu do uczelni nie stosujących systemu
ECTS’u, w ramach dokumentacji potwierdzonej przez uczelnię przyjmującą oraz zakresu
materiału obejmującego dany przedmiot na uczelni przyjmującej.
7. Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+, na podstawie przedstawionej dokumentacji
oraz porozumień międzyuczelnianych w ramach programu Erasmus+ lub innych umów
potwierdza zakres materiału i ocenę.
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8. Przepisywana jest ocena, jaką student otrzymał z egzaminu na uczelni przyjmującej. Ocena
z egzaminu na uczelni przyjmującej jest oceną zaliczającą przedmiot zgodnie z systemem
ocen na Wydziale Fizyki. Ocena uzyskana za granicą wpisywana jest jako ocena z ćwiczeń
i egzaminu (student nie jest zobowiązany do zaliczania ćwiczeń na Wydziale Fizyki).

TERMINY:
1. Studenci Wydziału Fizyki wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ lub innych
programów międzynarodowych na rok akademicki zobowiązani są do rozliczenia rocznego
(uznawane są przedmioty, które na uczelni przyjmującej trwają semestr a na WF rok;
przedmioty zdane za granicą podczas sesji zimowej mogą być uznane w sesji letniej na WF
a przedmioty zdane w sesji letniej na uczelni przyjmującej mogą być uznane do sesji
zimowej na WF).
2. Na wniosek studenta okres, w którym zobowiązany jest on do zaliczenia stosownych
ćwiczeń i zdania egzaminów, może być przedłużony na okres wyznaczony przez dziekana.
Podanie w tym zakresie student kieruje do Dziekana ds. dydaktycznych.
3. Student ma prawo do uzyskania zgody na przedłużenie sesji letniej do dn. 20 września. W
tym czasie jest zobowiązany do zaliczenia ćwiczeń i egzaminów koniecznych do
rozliczenia danego roku akademickiego.
4. PODCZAS PROCEDURY UZNAWANIA PRZEDMIOTÓW I USTALANIA
TERMINÓW ZALICZEŃ I EGZAMINÓW NA WYDZIALE FIZYKI STUDENT JEST
ZOBOWIĄZANY DO KONTAKTU Z KOORDYNATOREM PROGRAMU
ERASMUS+ !

Przygotowała K.Perzyńska - Wydziałowy koordynator Programu Erasmus+
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Fizyki w dniu 27.02.2017r.
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