
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Biologii i Biotechnologii 

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

Procedura: Mobilność krajowa i zagraniczna 

na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie 

 
 

Cel i przedmiot procedury:  

Celem procedury jest monitorowanie realizacji wymiany krajowej i międzynarodowej 

odbywającej się na Wydziale Biologii i Biotechnologii w ramach programów Most (I), Erasmus+ 

(II) oraz umów dwustronnych z uniwersytetami za granicą (III). 

 

Odpowiedzialność: 

Dziekan 

Prodziekan ds. studenckich  

Wydziałowy koordynator ds. programu MOST  

Wydziałowy koordynator ds. programu ERASMUS+  

Wydziałowy koordynator programu praktyk naukowych w University of Idaho, USA w ramach 

“The Young Visiting Scholars Internship program at UI for UMCS students”  

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS: Zespół ds. Toku Studiów, Zespół ds. Spraw 

Studiów Doktoranckich, działające w ramach Biura ds. Kształcenia; Zespół ds. 

Międzynarodowej Mobilności i Programu Erasmus działający w ramach Biura ds. Obsługi 

Studiów i Studentów Zagranicznych  

 

Sposób postępowania:  

 

1. Zgodnie z par. 9 Regulaminu studiów, student może za zgodą Dziekana odbyć część 

studiów w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów. 

2. Zaliczanie semestrów studentom uczestniczącym w programach wymiany krajowej  

i zagranicznej odbywa się w ramach systemu ECTS. 

3. Po odbyciu zajęć w ramach wymiany krajowej i międzynarodowej studenci są proszeni 

o przekazanie informacji zwrotnej na temat odbytych zajęć Dziekanowi Wydziału oraz 

pozostałym studentom podczas regularnych spotkań organizowanych przynajmniej raz 

w ciągu roku akademickiego. 
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I. Wymiana krajowa w ramach programu MOST 

1. Odbywanie i zaliczanie części studiów na innych uczelniach krajowych w ramach programu 

MOST reguluje Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST 

(http://most.amu.edu.pl/data/REG2017.pdf).  

2. Wymianę akademicką w ramach programu MOST może podjąć student: 

- studiów I stopnia – po ukończeniu (zaliczeniu) drugiego semestru,   

- studiów II stopnia – po ukończeniu (zaliczeniu) pierwszego semestru, 

- studiów doktoranckich i szkół doktorskich – po ukończeniu (zaliczeniu) pierwszego 

roku studiów. 

3. Student/doktorant może być uczestnikiem Programu MOST przez jeden semestr lub 

maksymalnie przez jeden rok akademicki, przy czym możliwy jest wyjazd dwukrotnie  

na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego 

semestru na ten sam uniwersytet. 

4. Rekrutacja prowadzona jest w systemie IRK-MOST i odbywa się dwa razy w roku:  

   - od 15 kwietnia do 15 maja – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki;  

   - od 31 października do 30 listopada – wyjazdy na semestr letni. 

5. Studia w ramach Programu MOST odbywają się w oparciu o indywidualny program 

studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału. Uczestnictwo doktoranta 

w Programie MOST ma charakter stażu naukowego (w przypadku słuchaczy szkół 

doktorskich) lub ma na celu realizację zajęć dydaktycznych i/bądź badań naukowych  

w przypadku słuchaczy studiów doktoranckich). 

6. Podstawą realizacji Programu MOST jest Porozumienie o programie zajęć. Treść 

dokumentu powstaje w uzgodnieniu przez uczestnika programu MOST oraz: 

- dziekanów uczelni macierzystej i przyjmującej – w przypadku studentów I i II stopnia, 

- dyrektorów macierzystej i przyjmującej szkoły doktorskiej – w przypadku słuchaczy szkół 

doktorskich; 

- promotora doktoranta oraz kierowników właściwych studiów doktoranckich uczelni 

macierzystej i przyjmującej. 

7. Szczegółowe informacje o Programie MOST oraz Koordynatorze Programu MOST  

na Wydziale Biologii i Biotechnologii dostępne są na stronie internetowej Wydziału 

(https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm –  Student/Mobilność/MOST)  

i UMCS (https://www.umcs.pl/pl/o-most,6235.htm#page-2). Oferta, kryteria kwalifikacji 

oraz  szczegółowa procedura rekrutacji i zakończenia wymiany, jak również dokumenty  

do pobrania dostępne są na stronie głównej Programu 

(http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna).  

 

 

 

 

http://most.amu.edu.pl/data/REG2017.pdf
https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm
https://www.umcs.pl/pl/o-most,6235.htm#page-2
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
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II. Wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS+ 

1. O wyjazd zagraniczny na studia lub praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ 

mobilność edukacyjna mogą ubiegać się oficjalnie zarejestrowani studenci Wydziału 

Biologii i Biotechnologii (studiów I, II i III stopnia) bez względu na posiadane 

obywatelstwo. 

2. Na każdym z trzech poziomów studiów, tj. I, II i III stopnia, student ma prawo skorzystać  

z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie (na studia i praktyki zawodowe) do 12 

miesięcy w ramach jednego poziomu studiów.  

3. Wyjazd studenta za granicę jest możliwy tylko w sytuacji gdy student ma w pełni zaliczony 

semestr studiów bezpośrednio poprzedzający semestr, na który planowany jest wyjazd 

lub jeśli student otrzymał zgodę Dziekana na indywidualną organizację studiów na okres 

wyjazdu.  

4. Zasady ogólne oraz szczegółowy opis procesu rekrutacji, realizacji wyjazdu i jego 

finansowania, jak również informacje na temat ubezpieczenia, zakwaterowania, podróży  

i rozliczenia wyjazdu są dostępne na stronie internetowej Wydziału  

(https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm – Student/Mobilność/ERASMUS+)  

i UMCS: 

- odnośnie wyjazdów na studia (https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-studia-

czesciowe,4471.htm),  

- odnośnie wyjazdów na praktyki zawodowe (https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-

praktyki-zawodowe,4472.htm).  

 

Wyjazdy studentów na studia 

1. Wyjazdy zagraniczne studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii na studia odbywają 

się wyłącznie do uniwersytetów, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o wymianie 

akademickiej Programu ERASMUS+. Lista uniwersytetów dostępna jest na stronie 

internetowej Wydziału. 

2. Kandydat Programu Erasmus+ w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej 

drugiego roku studiów pierwszego stopnia i nie może w trakcie wyjazdu przebywać na 

urlopie dziekańskim lub zdrowotnym. 

3. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej nie może być krótszy niż semestr i nie może być 

dłuższy niż jeden rok akademicki. 

4. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. 

Rekrutację ogłasza i przeprowadza Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS+. 

Informacje o rekrutacji ogłaszane są w lutym lub w marcu na tablicach informacyjnych 

Wydziału oraz na stronie internetowej Wydziału. 

5. Podstawą kwalifikacji na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ jest złożenie  

do Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ wymaganej dokumentacji 

określonej w ogłoszeniu o rekrutacji oraz pozytywne przejście postępowania 

https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm
https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-studia-czesciowe,4471.htm
https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-studia-czesciowe,4471.htm
https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-praktyki-zawodowe,4472.htm
https://www.umcs.pl/pl/wyjazdy-na-praktyki-zawodowe,4472.htm
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rekrutacyjnego. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje uczelnia 

zagraniczna. 

6. Komplet dokumentów powinien zawierać: (i) podanie wraz z listem motywacyjnym, 

uwzględniające nazwę uczelni, w której Kandydat chciałby odbywać studia (z podaniem 

ewentualnego drugiego wyboru) oraz planowanym terminem odbycia studiów,  

(ii) zaświadczenie o średniej ocen za aktualny i poprzedni okres studiów (nie niższej niż 

ustalony rokrocznie próg), (iii) zaświadczenie o znajomości języka obcego lub certyfikat 

(nieobowiązkowo, znajomość języka angielskiego może być sprawdzona podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej), (iv) proponowany plan zajęć na uczelni zagranicznej.  

W przypadku studentów wykonujących prace licencjackie i magisterskie wymagana jest 

zgoda promotora na wyjazd, zaś przypadku studentów studiów doktoranckich – 

opiekuna naukowego lub Kierownika Studiów Doktoranckich. 

7. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje studenta na wyjazd na studia  

na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja 

sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji i przekazuje go do Biura Programu 

Erasmus UMCS. 

8. Studenci zakwalifikowani przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną powinni 

niezwłocznie skontaktować się z Biurem Programu Erasmus UMCS w celu 

przygotowania dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami 

aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu. 

9.  Student zakwalifikowany na studia w ramach Programu Erasmus+ przed wyjazdem 

musi uzgodnić w porozumieniu z Koordynatorem wydziałowym ds. Programu Erasmus+ 

indywidualny program studiów do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie 

o programie studiów” (Learning Agreement) oraz przygotować i przesłać pakiet 

dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej w terminie i według procedur 

wymaganych przez tę uczelnię. 

10.  Uczestnicy Programu Erasmus+ nie ponoszą kosztów za usługi edukacyjne w uczelni 

przyjmującej, jednakże pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, 

zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas 

studiów za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać dofinansowanie Komisji 

Europejskiej (KE), które ma na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia 

za granicą. Wysokość stypendium określa corocznie Komisja Europejska.  

11. Studenci spełniający kryteria formalne zgłoszeni po terminie, są wpisywani na listę 

rezerwową według kolejności zgłoszeń. Po terminie pierwszej kwalifikacji stypendia  

na wyjazdy są przydzielane studentom z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń 

do wyczerpania dostępnych środków finansowych. 

12. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego w Biurze Programu 

Erasmus UMCS oraz na Wydziale Biologii i Biotechnologii, zgodnie z podpisaną umową.  

Wszystkie przedmioty uzgodnione w „Porozumieniu o programie studiów”, 

zrealizowane przez studenta na uczelni zagranicznej (w wymiarze godzin 
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odpowiadającemu 30 pkt ECTS) są zaliczane przez Prodziekana ds. studenckich, a oceny 

uzyskane w uczelni zagranicznej zostają  przepisane w skali ocen obowiązującej  

w UMCS.  

 

Wyjazdy studentów na praktyki zawodowe 

1. Wyjazdy zagraniczne studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii na praktyki 

zawodowe odbywają się do uniwersytetów i innych instytucji zagranicznych,  

np. przedsiębiorstw, firm, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit (nie 

dotyczy instytucji unijnych oraz polskich placówek dyplomatycznych), w krajach 

formalnie uprawnionych do uczestnictwa w Programie ERASMUS+ (również spoza listy 

uniwersytetów, z którymi Wydział ma podpisaną umowę o wymianę akademicką).  

2. Kandydat Programu Erasmus+ w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej 

drugiego roku studiów pierwszego stopnia i nie może w trakcie wyjazdu przebywać  

na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym (nie dotyczy absolwentów). Możliwość 

odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ obejmuje także absolwentów 

uczelni bezpośrednio po ukończeniu studiów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów). 

Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym 

poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja 

odbywa się na ostatnim roku studiów. 

3. Minimalny czas pobytu na praktyce zawodowej za granicą wynosi 2 miesiące,  

tj. co najmniej 60 następujących po sobie dni kalendarzowych. 

4. Informacje o terminie i trybie rekrutacji na wyjazd zagraniczny na praktyki zawodowe  

ogłaszane są przez Wydziałowego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ na tablicach 

informacyjnych Wydziału oraz na stronie internetowej Wydziału w lutym lub w marcu 

roku akademickiego poprzedzającego wyjazd. W przypadku rekrutacji z pomocą Biura 

Programu Erasmus, student składa komplet dokumentów dotyczących wyjazdu  

w następnym roku akademickim w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 

5. Rekrutacja studentów na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+ odbywa 

się: 

a. na Wydziale – jeżeli Wydział ma podpisaną umowę dotyczącą organizacji 

zagranicznych praktyk studenckich, 

b. w Biurze Programu Erasmus (Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów 

Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów), jeżeli Kandydat chce 

odbyć praktyki w instytucji, z którą Wydział nie ma podpisanej umowy, a którą 

student znalazł samodzielnie lub z pomocą pracowników Biura. 

6. Podstawą kwalifikacji na wyjazd na praktyki jest złożenie wymaganej dokumentacji 

określonej w ogłoszeniu o rekrutacji oraz pozytywne przejście postępowania 

rekrutacyjnego.  

7. Komplet dokumentów powinien zawierać: (i) list intencyjny podpisany przez instytucję 

przyjmującą (Letter of Intent), (ii) list motywacyjny ze zgodą Koordynatora 
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Wydziałowego oraz Dziekana na wyjazd, (iii) zaświadczenie o średniej ocen ze 

wszystkich ukończonych semestrów na danym poziomie studiów (nie niższej niż 

ustalony rokrocznie próg), (iv) zaświadczenie o znajomości języka obcego lub certyfikat; 

w przypadku braku zaświadczenia o znajomości języka obcego, pracownicy Biura mogą 

sprawdzić znajomość języka obcego poprzez rozmowę kwalifikacyjną.  

8. Każdy student zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed 

wyjazdem musi uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu 

„Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships). 

9. Uczestnicy Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, 

wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas 

wyjazdu na praktykę. Zakwalifikowani studenci/absolwenci mogą otrzymać 

dofinansowanie Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc studentowi  

w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość dofinansowania określa corocznie 

Komisja Europejska. 

10. Możliwe jest składanie wniosków na wyjazd na praktykę zawodową po zakończeniu 

kwalifikacji. Dokumenty kandydatów będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń 

tylko w sytuacji, kiedy UMCS będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi 

Programu Erasmus+ przeznaczonymi na wyjazdy na praktyki zawodowe. 

11. Wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ nie może być realizowany jeśli 

termin planowanej praktyki utrudni zaliczenie semestru studiów w terminie 

przewidzianym Regulaminem studiów. 

12. Student/absolwent ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu w Biurze Programu Erasmus 

UMCS oraz na Wydziale Biologii i Biotechnologii, zgodnie z podpisaną umową  

i przyjętym „Porozumieniu o programie praktyki”. 

 

 

III. Wymiana międzynarodowa w ramach umów dwustronnych 

1. Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mogą realizować wyjazdy zagraniczne na studia 

lub praktyki naukowe w związku z podpisanymi porozumieniami o wymianie studenckiej 

pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a uczelniami zagranicznymi. 

2. Informacje na temat aktualnych możliwości wyjazdów na studia wszystkich studentów 

UMCS, w tym studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii w ramach umów 

dwustronnych, zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów i warunków wymiany 

dostępne są na stronie UMCS (https://www.umcs.pl/pl/tajwan-brazylia,12491.htm#page-

1). Rekrutacja studentów UMCS na studia częściowe (semestr lub rok) na uczelniach 

tajwańskich i brazylijskich prowadzona jest przez Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów 

Zagranicznych UMCS. 

3. Najlepsi studenci Wydziału Biologii i Biologii mają ponadto unikatową możliwość wyjazdu 

na 3-miesięczne praktyki naukowe w University of Idaho, Moscow, Idaho (USA) w ramach 

https://www.umcs.pl/pl/tajwan-brazylia,12491.htm#page-1
https://www.umcs.pl/pl/tajwan-brazylia,12491.htm#page-1
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specjalnego programu „The Young Visiting Scholars Internship program at UI for UMCS 

students”. 

4. Warunki naboru i zasady rekrutacji przedstawione są na stronie internetowej Wydziału 

(https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm – Student/Mobilność/Praktyki 

naukowe w USA) oraz w odrębnej procedurze, stanowiącej załącznik do niniejszej 

procedury: Procedura: Mobilność krajowa i zagraniczna – Przeprowadzanie naboru  

na praktyki naukowe w University of Idaho, Moscow, Idaho (USA) w ramach “The Young 

Visiting Scholars Internship program at UI for UMCS students” 

 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w brzmieniu 
obowiązującym od 30 sierpnia 2018 r.  

Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Załącznik  
do Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 
Załącznik do Uchwały Nr XXIV-6.5/17 Senatu UMCS z dnia 26 kwietnia 2017 r. z późn. zm. 
(UCHWAŁA Nr XXIV – 26.12/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu UMCS Nr XXIV – 6.5/17 z dnia  
26 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich). 

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST przyjęty przez KRUP  
17 października 2019 r. z późn. zm. (http://most.amu.edu.pl/data/REG2017.pdf) 

Pismo Prorektora NZ/573/2009 z dnia 7 grudnia 2009 – Zasady zaliczania studentom UMCS 
semestru lub roku w związku z odbywaniem przez nich części studiów na uczelniach 
zagranicznych w międzynarodowych programach wymiany studentów (Erasmus i inne). 

https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

