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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PS-M-GiGP-1 jest ustalenie zasad postępowania, 
dotyczących realizacji na Wydziale krajowych oraz międzynarodowych programów 
mobilności studentów i doktorantów. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich krajowych oraz międzynarodowych programów 
mobilności studentów i doktorantów.  
 
3. TERMINOLOGIA  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1 Rada Wydziału odpowiada za wnioskowanie do władz Uczelni o podpisanie 
porozumień z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi w zakresie współpracy i 
programów mobilności  

4.2 Prodziekani ds. kształcenia i ds. studenckich, Kierownik studiów 
doktoranckich odpowiadają za:  
a) współpracę z jednostkami administracyjnymi Uczelni koordynującymi 

realizację procedury wymiany międzynarodowej i krajowej,  
b) współpracę z organami Wydziałowego Samorządu Studenckiego i Samorządu 

Doktorantów w zakresie akcji promujących krajowe i międzynarodowe 
programy wymiany studentów, 

c) ustalenie i akceptację programu studiów realizowanego poza macierzystą 
uczelnią,  

d) stosowanie zasad i trybu zaliczania osiągnięć studenta i doktoranta 
określonych w aktach prawnych ministerialnych i uczelnianych, 

  
5. OPIS POSTĘPOWANIA  
 
5.1. Student chcący skorzystać z wybranego programu mobilności składa wniosek „o 
udzielenie zgody na wyjazd w ramach wybranego programu” do Prodziekana ds. 
studenckich.  
 
5.2 Doktorant chcący skorzystać z wybranego programu mobilności składa wniosek 
„o udzielenie zgody na wyjazd w ramach wybranego programu” do Kierownika 
studiów doktoranckich.  
     
5.3 Prodziekan/Kierownik udzielając zgody na wyjazd określa: 

a) różnice programowe, sposoby i terminy ich zaliczenia, 
b) warunki zaliczenia semestru. 
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6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1  Coroczne sprawozdanie z realizacji programów mobilności studentów i 
doktorantów 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.4 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

8. ZAŁĄCZNIKI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


