POROZUMIENIE O WSPOŁPRACY PRZY REALIZACJI PROGRAMU MOBILNOŚCI STUDENTÓW AWF
§1
Strony niniejszego porozumienia, działając w celu podniesienia jakości kształcenia poprzez umożliwienie swoim studentom
zapoznania się z metodami nauczania i zakresem kształcenia w poszczególnych Akademiach Wychowania Fizycznego, zobowiązują
się
współpracować
w
zakresie
uruchomienia
i
realizacji
nowej
formy
kształcenia
na
studiach
I i II stopnia w ramach programu Mobilności Studentów AWF zwanego dalej Programem MOST AWF.
§2
1. Strony zgodnie ustalają, że jednostką koordynacyjną Programu MOST AWF do końca kadencji aktualnych władz uczelni będzie
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a od roku 2012 na okres każdej, kolejnej, pełnej kadencji władz uczelni
jednostka koordynująca będzie wybierana każdorazowo.
2. Do obowiązków jednostki koordynacyjnej Programu MOST AWF należy koordynowanie realizacji Programu MOST AWF w
Akademiach Wychowania Fizycznego.
§3
Strony ustalają następujące zasady realizacji Programu MOST AWF.
1. W Programie MOST AWF mogą uczestniczyć wyłącznie Akademie Wychowania Fizycznego.
2. Programem MOST AWF objęte są wszystkie kierunki według oferty edukacyjnej każdej Uczelni będącej stroną niniejszego
porozumienia.
3. Każda ze stron porozumienia co roku ustala i ogłasza kierunki oraz poziomy studiów biorące udział w Programie MOST AWF
oraz liczbę miejsc dla studentów w ramach Programu MOST AWF.
4. Każda ze stron porozumienia zgłasza do jednostki koordynującej liczbę oferowanych miejsc na poszczególne kierunki w
odpowiednim terminie, z wyjątkiem roku akademickiego 2011/12 w którym ustala się, że każda z uczelni zaoferuje do wymiany po
1. miejscu studenckim na każdym kierunku kształcenia, na wszystkich latach, z wyjątkiem pierwszego roku.
5. Każda ze stron zobowiązuje się przyznania swoim studentom, zakwalifikowanym do Programu MOST AWF, indywidualny plan
studiów, indywidualny program nauczania, indywidualny tok studiów, przewidujący obowiązek rozliczenia rocznego.
6. Strony porozumienia zobowiązane są do umieszczania na stronach internetowych aktualnych planów i programów studiów.
7. Każda ze stron powołuje uczelnianego koordynatora ds. Programu MOST AWF.
8. Strony na podstawie własnych zasad rekrutacji wyłaniają kandydatów i zgłaszają ich do jednostki koordynującej.
9. Jednostka koordynująca na podstawie zgłoszonych kandydatur do programu rozdziela miejsca oraz powiadamia studenta i jego
uczelnię o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do programu.
10. Student zakwalifikowany do Programu MOST AWF ustala program zajęć i plan nauczania - przedmioty
w poszczególnych dwóch semestrach, które zrealizuje w uczelni macierzystej oraz w uczelni przyjmującej oraz zatwierdza swój
wybór z dziekanem wydziału uczelni przyjmującej i delegującej. Zadaniem uczelni przyjmującej jest stworzenie warunków, aby
student
mógł
realizować
uzgodniony
pomiędzy
dziekanami,
a
studentem
plan
zajęć
i program nauczania.
11. Dziekan uczelni delegującej, po zakwalifikowaniu studenta do Programu MOST AWF, ustala ze studentem listę przedmiotów w
"Wykazie Zaliczeń" oraz potwierdza dziekanowi uczelni przyjmującej przyznanie studentowi indywidualnego planu studiów,
indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku studiów, będących podstawą do studiowania studenta w innej uczelni.
12. Tryb zaliczania zajęć jest oparty o przyjęty w danej uczelni przyjmującej system punktów ECTS. Uzyskane wyniki egzaminów w
trakcie studiów w uczelni przyjmującej są uwzględnianie w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego
toku studiów.
13. Studenci zakwalifikowani w Programie MOST AWF zachowują prawa do świadczeń pomocy materialnej w uczelni macierzystej.
14. Szczegółowe warunki studiowania w ramach Programu MOST AWF określa Regulamin Programu MOST AWF stanowiący
załącznik do niniejszego Porozumienia.
15. Każda ze stron zobowiązuje się przyjąć niniejszy Regulamin. Przyjęcie Regulaminu do stosowania jest warunkiem udziału w
Programie MOST AWF.
16. Każda ze stron podnosi koszty udziału w Programie MOST AWF we własnym zakresie.
§4
1. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 6 maja 2010 r. na okres trzech lat.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który
upływa na koniec roku akademickiego.
3.W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym.
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej Aneksu pod rygorem nieważności.
5. Porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.

Porozumienie zostało podpisane przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego w Polsce.

