
                                      Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 171/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecinskiego z dnia 29 października 2019 r.

imię i nazwisko

rok akademicki

semestr w danym roku akademickim (I lub II)

wydział

dyscyplina/y

Mobilności w ramach programu 

międzynarodowego*: ……………..
……

Mobilności w ramach umów 

bilateralnych, ramach umów 

bilateralnych z zagranicznymi 

instytucjami partnerskimi, o ile w 

umowie do tego zadania nie została 

wyznaczona inna osoba

I.

Liczba zakwalifikowanych studentów I, II i III st. 

(osobno dla każdej kwalifikacji prowadzonej w 

danym programie/umowie bilateralnej)

II.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas kwalifikacji, w szczególności 

przyczynę niezakwalifikowania. 

III.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas ustalania treści dokumentów o 

charakterze merytorycznym dot. wyjazdu na 

studia, i sposób ich rozwiązania.

IV.

Proszę opisać ewentualne problemy dotyczące 

uznawalności w związku z wyjazdem na studia i 

sposób ich rozwiązania.

I.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas ustalania treści dokumentów o 

charakterze merytorycznym dot. przyjazdu na 

studia,  i sposób ich rozwiązania.

II.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły w związku realizacją studiów w US 

podczas pobytu stypendialnego, i sposób ich 

rozwiązania.

I.

Liczba zakwalifikowanych studentów I, II i III st., 

ew. absolwentów (osobno dla każdej kwalifikacji 

prowadzonej w danym programie/umowie 

bilateralnej)**

II.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas ustalania treści dokumentów o 

charakterze merytorycznym dot. wyjazdu na 

praktykę.

III.

Proszę opisać ewentualne problemy zgłaszane 

przez studentów ew. absolwentów podczas 

realizacji praktyki i sposób ich rozwiązania

Sprawozdanie z działalności  koordynatora ds. wymiany międzynarodowej studentów i kadry akademickiej/koordynatora szkoły 

doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów 

MOBILNOŚĆ STUDENTÓW

** okres wakacji zalicza się do semestru poprzedzajacego lub kolejnego w zależności od zasad programu międzynarodowego lub umowy bilateralnej

Programy międzynarodowe i umowy bilateralne

A. Wyjazdy studentów na studia

* Nazwa programiu międzynarodowego : Erasmus+: kraje 

programu (KA103), Erasmus+: kraje partnerskie (KA107), PROM 

lub inny program prowadzony w danym roku akademickim - 

zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Działu Spraw 

Międzynarodowych

B. Przyjazdy studentów na studia

C. Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki

D. Przyjazdy studentów na praktyki



I.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas ustalania treści dokumentów o 

charakterze merytorycznym dot. przyjazdu na 

praktykę, i sposób ich rozwiązania.

II.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły w związku realizacją praktyki w US 

podczas pobytu stypendialnego i sposób ich 

rozwiązania.

I.

Opis działań koordynatora podjętych w celu 

promowania programów wymiany wśród 

studentów US (1. spotkanie informacyjne, 2. 

prezentacja na zajęciach, 3. indywidualne 

konsultacje, 4. inne -opis)

II.

Opis działań koordynatora podjętych wobec 

studentów przyjeżdzających (1. spotkanie 

informacyjne na poczatku semestru, 2. 

oprowadzenie po wydziale, 3. indywidualne 

konsultacje, 4. spotkanie integracyjne, 5. inne- 

opis)

I.

Liczba zakwalifikowanych pracowników (osobno 

dla każdej kwalifikacji prowadzonej w danym 

programie/umowie bilateralnej)

II.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas kwalifikacji, w szczególności 

przyczynę niezakwalifikowania 

I.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas ustalania treści dokumentów o 

charakterze merytorycznym dot. przyjazdów 

dydaktycznych,  i sposób ich rozwiązania.

II.

Proszę opisać ewentualne inne problemy, które 

wystąpiły podczas realizacji przyjazdów 

dydaktycznych i sposób ich rozwiązania. 

III.

Proszę opisać efekty mobilności w kontekście 

rozwoju współpracy międzynarodowej wydziału/ 

instytutu.

I.

Liczba zakwalifikowanych pracowników (osobno 

dla każdej kwalifikacji prowadzonej w danym 

programie/umowie bilateralnej)

II.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas kwalifikacji, w szczególności 

przyczynę niezakwalifikowania. 

I.

Proszę opisać ewentualne problemy, które 

wystąpiły podczas ustalania treści dokumentów o 

charakterze merytorycznym dot. przyjazdów 

szkoleniowych,  i sposób ich rozwiązania.

G. Wyjazdy pracowników US na STT

H. Przyjazdy pracowników US na STT

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Ogólnie mobilność studentów

E. Wyjazdy dydaktyczne pracowników US

F. Przyjazdy dydaktyczne pracowników do US 



II.

Proszę opisać ewentualne inne problemy, które 

wystąpiły podczas realizacji przyjazdów 

szkoleniowych i sposób ich rozwiązania. 

III.

Proszę opisać efekty mobilności w kontekście 

rozwoju współpracy międzynarodowej wydziału/ 

instytutu.

I.

Opis działań koordynatora podjętych w celu 

promowania programów wymiany wśród kadry 

akademickiej  US (1. spotkanie informacyjne, 2. 

indywidualne konsultacje, 3. inne -opis)

I.
liczba nowo zawartych umów (dla jakich kategorii)

II.

problemy podczas podpisywania umów z 

uczelniami partnerskimi

I.

liczba studentów, którzy podpisali umowę 

stypendialną dotyczącą wyjazdu na studia w 

danym semestrze/formalnie rozpoczęli wyjazd 

(umowy bilateralne)

II.

liczba studentów, którzy podpisali umowę 

stypendialną dotyczącą wyjazdu na praktykę w 

danym semestrze/formalnie rozpoczęli wyjazd 

(umowy bilateralne)

III.

liczba przyjętych nominacji/aplikacji studentów 

na studia realizowane w danym semestrze 

IV.

liczba przyjętych nominacji/aplikacji studentów 

na praktykę ralizowaną w trakcie danego 

semestru**

Ogólnie mobilność pracowników

Część uzupełniana przez Dział Spraw Międzynarodowych 

Pozostałe



.








