Załącznik nr 1
do umowy dotyczącej programu mobilności studentów
Transekonomik z dnia 10 listopada 2012

Regulamin
programu mobilności studentów Transekonomik

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.

3.

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu mobilności studentów pn.
„Transekonomik” zwanego dalej programem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zasady określone
w Umowie dotyczącej programu Transekonomik, zawartej w dniu 21 czerwca 2012 roku przez
rektorów uczelni ekonomicznych, wewnętrznych przepisach poszczególnych uczelni i
uchwałach organów samorządów studenckich poszczególnych uczelni.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) program- program mobilności studentów Transekonomik,
2) uczestnik programu- student zakwalifikowany do udziału w programie,
3) uczelnia macierzysta- uczelnia, której studentem jest uczestnik programu,
4) uczelnia przyjmująca- uczelnia- w której uczestnik programu, odbywa studia w ramach
wymiany,
5) punkty ECTS- punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu
punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się,
niezbędne do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
§2

W ramach programu możliwy jest wyjazd na jeden semestr studiów do jednej z poniższych uczelni:
1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
2) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
3) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
4) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
5) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§3
Warunki uczestnictwa
1.

W programie mogą uczestniczyć studenci I i II stopnia wszystkich kierunków studiów
stacjonarnych prowadzonych przez Strony Umowy, nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego
semestru studiów I stopnia albo pierwszego semestru studiów II stopnia. Warunkiem

2.

3.
4.

koniecznym przyjęcia studenta do programu jest zaliczenie przez niego w uczelni macierzystej,
semestru poprzedzającego semestr odbywany na Uczelni partnerskiej.
W programie nie mogą brać udziału osoby, które przebywają na urlopie (dziekańskim lub
innym), ponadto udział w programie wyklucza możliwość ubiegania się o urlop (dziekański lub
inny) w związku z wyjazdem (na kierunku, w ramach którego student bierze udział w
programie). Pobyt na uczelni partnerskiej nie może przedłużać okresu studiów.
Student może wziąć udział w programie tylko jeden raz na danym stopniu (na danym kierunku
studiów).
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu uczestnika programu na kolejny semestr. Przedłużenie
odbywa się za zgodą uprawnionego przedstawiciela uczelni macierzystej i uczelni przyjmującej.

§4
Rekrutacja
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Rekrutacja uczestników programu odbywa się dwa razy w roku, kończąc się nie później niż
w grudniu (na semestr letni) oraz w maju (na semestr zimowy). Informacje o szczegółowych
terminach rekrutacji udostępniane są co najmniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia
rekrutacji.
W danym semestrze możliwy jest wyjazd co najwyżej pięciu studentów do każdej uczelni
przyjmującej, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w procesie rekrutacji.
Rekrutacja uczestników przebiega według kryteriów podanych ust. 4 pkt. 1-2 oraz na zasadach
ustalonych przez poszczególne uczelnie zgodnych z niniejszym Regulaminem.
W procesie rekrutacji pod uwagę brana jest suma uzyskanych punktów:
1) średnia ocen uzyskanych w dotychczasowym okresie studiów (waga 0,7),
2) aktywność studencka (waga 0,3), przy czym najwyższa możliwa do uzyskania ocena na
uczelni jest jednocześnie maksymalną liczbą punktów możliwych do przyznania za
aktywność studencką.
Punkty za aktywność studencką przydziela odpowiedni organ Samorządu Studentów danej
uczelni (definicję aktywności studenckiej oraz punktację za aktywność ustala odpowiednia
uchwała samorządu studenckiego).
W celu przystąpienia do rekrutacji student jest zobowiązany złożyć w terminie rekrutacji
dokumenty określone szczegółowo przez uczelnię macierzystą.
Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika programu do wyjazdu podejmuje uczelnia macierzysta.

Student może zgłosić rezygnację w programie. Rezygnację należy złożyć pisemnie lub
przez wysłanie wiadomości e-mail na adres osoby lub instytucji odpowiedzialnej za
rekrutację na uczelni macierzystej studenta, nie później jednak niż przed rozpoczęciem
semestru na uczelni przyjmującej.

W przypadku braku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w programie w dokumentach zarówno
uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, uczestnik będzie figurować jako uczestnik programu.
Powyższe może spowodować niemożność zaliczenia semestru, albo roku akademickiego na
uczelni macierzystej, gdyż „Porozumienie o programie zajęć”, które uczestnik programu
podpisał, jako wiążące go, nie zostanie zrealizowane.
10. W przypadku rezygnacji studenta z programu (po pozytywnym przejściu rekrutacji
i potwierdzeniu udziału), traci on możliwość ponownego udziału w wymianie na danym stopniu
studiów.

§5
Realizacja programu
1. W trakcie udziału w programie student realizuje program studiów w oparciu o indywidualną
ścieżkę studiów, składającą się z przedmiotów dostępnych w ofercie programowej uczelni
przyjmującej na takim samym lub pokrewnym kierunku studiów.
2. Student zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS w danym semestrze, z czego minimum
20 punktów musi zrealizować na uczelni przyjmującej.
3. Program studiów każdego uczestnika programu musi zostać przed wyjazdem zaakceptowany
przez upoważnionych reprezentantów uczelni macierzystej i uczelni przyjmującej poprzez
podpisanie „Porozumienia o programie zajęć”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w "Porozumieniu o programie zajęć" w terminie do
dwóch tygodni po rozpoczęciu semestru na uczelni partnerskiej (na "Formularzu zmian",
zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu).
5. Podstawą do zaliczenia przedmiotów realizowanych w programie studiów jest „Wykaz zaliczeń”
wystawiany przez uczelnię przyjmującą i podpisywany przez jej upoważnionego przedstawiciela
w oparciu o zaliczenia i egzaminy, do których przystąpił uczestnik programu. wzór "Wykazu
zaliczeń", stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Realizacja indywidualnej ścieżki studiów nie zwalnia studenta z konieczności realizacji
standardów kształcenia obowiązujących na danym kierunku kształcenia w uczelni macierzystej w
trakcie wymiany lub po jej zakończeniu w trakcie pozostałych semestrów nauki. Ewentualne
różnice programowe uczestnik uzupełnia po zakończeniu semestru na uczelni macierzystej.
§6
1. Uczelnia przyjmująca zapewnia możliwość zakwaterowania uczestnika programu w domu
studenckim. Uczestnik, który chce skorzystać z takiej możliwości zobowiązany jest zgłosić ten
fakt w podaniu stanowiącym załącznik do obowiązkowej dokumentacji w procesie rekrutacji.
2. Po uzyskaniu decyzji o zakwalifikowaniu do programu należy uiścić kaucję w danym terminie
w standardowej wysokości, ustalonej przez dany dom studencki (uczelnię).
3. W sytuacji, gdy kaucja nie zostanie uiszczona w terminie wskazanym w odpowiednim
regulaminie domu studenckiego, rezerwacja miejsca zostaje anulowana.
4. Koszty zakwaterowania oraz pozostałe koszty utrzymania podczas pobytu na uczelni
przyjmującej pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

§7
1. W trakcie wymiany student posługuje się aktualną legitymacją studencką wydaną przez uczelnię
macierzystą.
2. Pobieranie pewnych opłat np. za korzystanie z biblioteki, laboratoriów itp., jest dopuszczalne na
warunkach identycznych, jakie obowiązują dla studentów uczelni przyjmującej.

3. Studenci uczestniczący w wymianie nie trącą prawa do otrzymywania przyznanych im
stypendiów ani do ubiegania się o nie w swojej uczelni macierzystej.
4. Studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do uczestnictwa w innych programach
mobilności studentów na uczelni macierzystej.
5. Studenci uczestniczący w wymianie zobowiązani są do przestrzegania zasad, przepisów
i procedur uczelni przyjmującej; a w zakresie studiów na uczelni przyjmującej – podlegają
decyzjom władz uczelni przyjmującej.
§8
1. W ciągu miesiąca po zakończeniu semestru studiów na uczelni przyjmującej, uczestnik programu
jest zobowiązany do wypełnienia ankiety podsumowującej jego udział w programie. Wyniki będą
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji programu.
2. Student zakwalifikowany do udziału w programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych i ankiecie podsumowującej (dane będą
wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją programu).
3. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
regulaminu.

