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Szanowni Państwo
Kierownicy Jednostek Dydaktycznych
Kierownicy Projektów Edukacyjnych
Sojuszu 4EU+

<L^h^L^ Uć^^J^ć^
w ramach współpracy edukacyjnej Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim roku

akademickiego 2020/2021 oraz w semestrze zimowym 2021/2022 roku Uniwersytet
Warszawski udostępnił studentkom i studentom oraz doktorantom i doktorantkom uczelni
partnerskich łącznie 129 przedmiotów. Swoją ofertę zajęć wystawiło aż 19 jednostek
dydaktycznych naszej uczelni. Liczba wszystkich zgłoszeń rekrutacyjnych wyniosła 305, z
czego 203 studentów i doktorantów ze wszystkich pięciu uczelni partnerskich zostało z
powodzeniem zarejestrowanych na wybrane zajęcia.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku
akademickim 2021/2022 do udostępnienia studentom uczelni partnerskich. Możemy
udostępnić tylko te zajęcia, które są prowadzone w pełni (łącznie z zaliczeniem) w trybie
zdalnym (online). Zgłaszane zajęcia powinny spełniać łącznie poniższe kryteria:

l. są gotowe do uruchomienia i udostępnienia w trybie online w semestrze letnim roku
akademickiego 2021/2022;

2. są prowadzone w jednym z języków uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ (niemiecki,
francuski, włoski, duński lub czeski) lub w języku angielskim;

3. odpowiadają tematycznie jednemu z obszarów flagowych Sojuszu 4EU+, czyli
Flagship-ów rtTittDS://4euplus.eu/4EU-35.htmI):

a. Flagship l „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim",
Flagship 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw,
gospodarek, kultur i języków",
Flagship 3 „Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie
zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i
komunikacyjnych",

d. Flagship 4 „Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój"; lub

b.

c.
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wspierają kształcenie w obszarze kompetencji i umiejętności uznanych przez Sojusz
4EU+ za kluczowe w edukacji europejskiej, takich jak: wielokulturowość i
wielojęzyczność, kompetencje z zakresu analizy danych, społeczne zaangażowanie,
krytyczne myślenie oraz przedsiębiorczość (https://4euplus.eu/4EU-30.html).

Propozycje zajęć zgłaszanych do oferty dydaktycznej 4EU+ należy zgłaszać w terminie
do 14 stycznia 2022 r. za pomocą tabeli udostępnionej w Arkuszu Google:
https ://docs. google. com/spreadsheets/d/1 gw r-
WRhiA7est8hiUEKiPnTSFaHGb4g6mahHAhN100/edit?usD=sharing

Jednostki, które zgłoszą więcej niż 3 przedmioty, powinny zapewnić częściową obsługę
administracyjną studentów 4EU+, w tym opiniowanie zgłoszeń i kontrolowanie limitów oraz
rejestrację studentów na zajęcia w USOS. Poszczególnymi etapami procesu rekrutacji i
rejestracji studentów mogą zajmować się różne osoby zgodnie z panującą w jednostkach
praktyką. Prosimy jednak o wyznaczenie jednego pracownika do stałego kontaktu, który będzie
cały ten proces nadzorował.

Wskazana osoba powinna:
• posiadać dostęp do IRK w celu akceptowania wybranych przez shidenta przedmiotów

w ramach zgłoszonych przez prowadzących limitów, wyodrębnionych z limitów
ogólnych dla studentów 4EU+, a także
posiadać dostęp do USOS, aby po immatrykulacji danego studenta móc zarejestrować
go na wybrane przez niego w systemie IRK zajęcia.

Pamiętać należy również o tym, że nie możemy otworzyć zajęć wyłącznie dla studentów
uczelni partnerskich 4EU+: minimalne limity dla poszczególnych zajęć określone w danej
jednostce muszą zostać wypełnione przez studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.

W razie pytań związanych z ofertą dydaktyczną Sojuszu 4EU+ proszę o kontakt z dr
Martą Jaworską-Oknińską z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych (m.jaworska-
okninska@uw.edu.pl).
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dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.

Załącznik:
Rekomendacje dotyczące rozliczania zajęć z oferty innych uczehii Sojuszu 4EU+



Załącznik

Rekomendacje dotyczące rozliczania zajęć z oferty innych uczelni Sojuszu 4EU+
l. Wszelkie decyzje dotyczące uznawania przedmiotów realizowanych przez studentów

na uczelniach partnerskich Sojuszu 4EU+ powinny być zatwierdzane przez Kierownika
Jednostki Dydaktycznej lub inną osobę upoważnioną przez KJD.

2. Student zanim rozpocznie kurs oferowany przez uczelnię partnerską Sojuszu, powinien
podpisać w swojej jednostce 4EU+ Learning Agreement w celu ustalenia i
zatwierdzenia, jaki przedmiot student będzie mógł rozliczyć wybranym kursem z oferty
4EU+ (np. OGUN) lub czy zostanie on wskazany jako zajęcia nieobjęte programem
studiów. Z ramienia jednostki taki dokument może podpisać koordynator mobilności
lub inna osoba wskazana przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Wzór 4EU+
Learning Agreement wraz z instrukcją zostanie przesłany studentom przed
rozpoczęciem roku akademickiego.

3. 4EU+ Learning Agreement będzie podpisywana tylko w jednostce studenta biorącego
udział w wirtualnej mobilności 4EU+. Celem tej procedury jest potwierdzenie i
uzyskanie zgody na uznanie studentowi zdobytych w ten sposób punktów ECTS oraz
innych osiągnięć, a także gromadzenie danych dotyczących mobilności studentów UW
w ramach Sojuszu.

4. Po ukończeniu wybranego kursu student powinien zgłosić się z wydanym przez
uczelnię partnerską wykazem ocen (transcript of records), poświadczającym jego
udział w zajęciach, oraz 4EU+ Learning Agreement do swojej jednostki. Na podstawie
tych dokumentów przedmiot zostanie wprowadzony do systemu USOS.

5. Koordynator mobilności w jednostce nie ma możliwości zatwierdzania przedmiotów z
oferty uniwersytetów partnerskich Sojuszu w USOSweb. Przedmioty te będą musiały
zostać wprowadzone ręcznie do systemu USOS przez sekretariat/dziekanat ds.
studenckich na podstawie wyżej wymienionych dokumentów (tj. wykazu ocen oraz
4EU+ Learning Agreement).

6. Na poczet realizacji programu studiów na Uniwersytecie Warszawskim mogą zostać
uznane lektoraty języków obcych zaliczone przez studentów na uczelniach partnerskich
4EU+, o ile ich docelowy poziom biegłości językowej oraz liczba godzin zgadzają się
z lektoratami znajdującymi się w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego.
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