
 

ZARZĄDZENIE NR 8 z dnia 28.10.2019 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

 
w sprawie: powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+ 

 

§ 1 

1. Na podstawie § 9 ust. 8 pkt 5 Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki powołuję na okres 

swojej kadencji dr. Marcina FLIEGERA na Wydziałowego Koordynatora ds. Programu 

ERASMUS+. 

2. Zakres obowiązków na funkcji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.10.2019 r. 

            

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- pracownicy Wydziału Zarządzania; 

- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia; 

- Kierownik Biura Karier i Programu Erasmus. 

  



2 

 

Załącznik nr 1 

 

Obowiązki Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+ 

 

1. Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS+ odpowiada za prawidłową 

organizację i realizację wymiany międzynarodowej studentów i nauczycieli akademickich 

Wydziału Zarządzania poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami 

oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników.  

2. Do zadań koordynatora należy w szczególności:  

1) współpraca ze studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami Wydziału 

Zarządzania w zakresie ustalania terminów i sposobów realizacji studiów, staży, 

praktyk w ramach międzynarodowych programów ERASMUS+; 

2) współpraca z Biurem Karier i Programu Erasmus w zakresie pozyskiwania i promocji 

miejsc odbywania studiów, staży, praktyk w uczelniach partnerskich Akademii i innych 

uczelniach, instytucjach, firmach itp.; 

3) współudział w procesie rekrutacji i upowszechniania informacji o programie 

ERASMUS+ zgodnie z procedurami opisanymi w „Zasadach realizacji programu 

ERASMUS w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki”; 

4) nadzorowanie pobytu studentów w uczelni lub instytucji partnerskiej; 

5) sporządzanie wspólnie ze studentami „Porozumienia o programie zajęć (Learning 

Agreement” oraz „Porozumienia o programie praktyk (Training Agreement); 

6) kontrola realizacji wymienionych w pkt. 5 dokumentów wraz z analizą dokumentów 

potwierdzających okres pobytu i uzyskane zaliczenia; 

7) zaliczanie studentom studiów i praktyk realizowanych w ramach programów 

ERASMUS+ na podstawie złożonej przez nich dokumentacji i wypełnianie protokołów 

zaliczeń praktyki; 

8) odnotowywanie faktu odbycia studiów, praktyki i staży przez studentów 

w dokumentacji toku studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) sprawowanie opieki nad studentami i pracownikami Akademii zagranicznych 

realizujących program ERASMUS+ na wydziale (w instytucie) oraz udzielanie im 

wszelkiej niezbędnej pomocy do skutecznego osiągnięcia zakładanych celów 

programowych; 

10) promowanie wymiany międzynarodowej i mobilności studentów i pracowników 

Akademii; 

11) sporządzanie sprawozdań z realizacji programu ERASMUS+ na Wydziale Zarządzania 

według potrzeb. 


