
Zarządzenie nr 78/2019/2020 
Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie 

z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie korzystających z programu Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020 studentów 
Akademii Ignatianum w Krakwie (dalej AIK) oraz studentów zagranicznych przebywających w 
Akademii Ignatianum w Krakowie. 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 j.t. z późn. zm.), w związku z epidemią wirusa COVID-19 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1.  

1. Student AIK, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w ramach Programu 
Erasmus+ w związku z epidemią wirusa COVID-19, zobowiązany jest poinformować o podjętej 
decyzji Biuro Współpracy Międzynarodowej AIK (dalej BWM). Dopuszcza się 
formę elektroniczną zawiadomienia, które należy skierować na adres BWM: 
outgoing@ignatianum.edu.pl 

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 należy wskazać przyczynę rezygnacji/przerwania 
mobilności. 

3. W celu wnioskowania przez BWM do Narodowej Agencji o stwierdzenie tzw. siły wyższej 
niepozwalającej na wypełnienie przez studenta zobowiązań umowy finansowej pomiędzy 
uczestnikiem a AIK, Student zobowiązany jest do przedstawienia kalkulacji poniesionych 
kosztów, a nadto dołącza w formie skanów dokumenty poświadczające poniesienie tych 
wydatków. 

4. Student, o ile jest to możliwe, zobowiązany jest poinformować BWM o okolicznościach 
umożliwiających kontynuację (np. online) realizacji przedmiotów na uczelni zagranicznej 
zgodnie z ustaleniami w „Porozumieniu o programie studiów” – dokumencie określającym 
program, który Student jest zobowiązany realizować na uczelni zagranicznej w ramach 
wymiany. W przypadku, gdy brak jest możliwości kontynuacji realizacji przedmiotów na uczelni 
zagranicznej, Student wnosi o zaliczenie programu obowiązującego w AIK.  

 
§ 2. 

1. W przypadkach, o którym mowa w § 1 ust. 1 Student zawiadamia o swojej decyzji uczelnię 
zagraniczną , w której realizuje swój pobyt celem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego 
okres mobilności. 

2. W celu rozliczenia przez AIK semestru letniego 2019/2020, student, który zdecydował się na 
opcję opisaną w § 1 ust. 1: 

a. realizuje przedmioty ustalone w porozumieniu o programie studiów na uczelni zagranicznej 
zdalnie, o ile uczelnia zagraniczna daje taką możliwość, przy czym ewentualne różnice 
programowe Student zobowiązany jest zrealizować na AIK albo, 

b. jeśli uczelnia zagraniczna nie daje możliwości opisanej w lit. a, Student realizuje cały program 
danego semestru obwiązujący w AIK, przy czym Student uprawniony jest do złożenia 
wniosku o indywidualny tok studiów zgodnie z procedurą stosowaną w regulaminie studiów 
obowiązującym w AIK.  

 
§ 3 

1. Student zagraniczny, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu w ramach 
Programu Erasmus+, w związku z epidemią wirusa COVID-19, zobowiązany jest 
poinformować BWM o podjętej decyzji. W przypadku przerwania lub anulowania wyjazdu 
Student zagraniczny przesyła do BWM pod adres incoming@ignatianum.edu.pl wniosek o 
wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres mobilności.  
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2. W przypadku studentów zagranicznych przebywających w AIK w ramach projektu Erasmus 
KA107 ma zastosowanie § 1 ust. 2 i 3. 

3. Student zagraniczny zawiadamia swoją uczelnię macierzystą o swojej decyzji. 
4. Pomimo przerwania lub anulowania swojej mobilności, student zagraniczny może kontynuować 

w trybie online, realizację przedmiotów na AIK zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu  
o programie studiów wraz z możliwością zdalnego zaliczania tych przedmiotów maksymalnie do 
ostatniego dnia sesji pierwszego terminu semestru letniego 2019/2020. 

5. Student, który wyjechał do swojego kraju na okres zawieszenia prowadzenia zajęć 
kontaktowych na AIK, może powrócić na AIK w momencie uruchomienia zajęć w trybie 
kontaktowym i kontynuować swoją mobilność. Jeśli ze względu na siłę wyższą (np. zamknięte 
granice dla cudzoziemców), student nie ma możliwości wrócić do AIK na zajęcia kontaktowe, 
wówczas może kontynuować realizację tych przedmiotów w trybie online z możliwością ich 
zdalnego zaliczania maksymalnie do ostatniego dnia sesji pierwszego terminu semestru letniego 
2019/2020. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
         

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 
       Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, dnia 20 marca 2020 r. 
 


