
Zarządzenie Nr 26/2012 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 11 września 2012 roku 
 
 

zmieniające  zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów w ramach 
programu Erasmus 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. z 2012r., poz. 572) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie wyjazdów w ramach programu Erasmus, stanowiącym załącznik do 
zarządzenia Nr 18/2010 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów                  
w ramach programu Erasmus, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 2: 

1) ust. 5 tiret 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

− „Od decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej studentowi przysługuje wniosek               
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.  

− Po wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Uczelniana Komisja 
Kwalifikacyjna Programu Erasmus, ponownie rozpatruje dokumenty złoŜone przez 
studenta. Komisja moŜe równieŜ przeprowadzić ponowną rozmowę z kandydatem.” 

 
2) dodaje się tiret 7 w brzmieniu: 

−   „Ostateczną listę studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia zatwierdza 
Rektor.” 

 

2. w § 6: 

1) ust. 5 tiret 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

− „Od decyzji Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej studentowi przysługuje wniosek               
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.  

− Po wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Uczelniana Komisja 
Kwalifikacyjna Programu Erasmus, ponownie rozpatruje dokumenty złoŜone przez 
studenta. Komisja moŜe równieŜ przeprowadzić ponowną rozmowę z kandydatem.” 

 
2) dodaje się tiret 7 w brzmieniu: 

−   „Ostateczną listę studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki zagraniczne 
zatwierdza Rektor.” 

 

3. w § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Ostateczną listę nauczycieli akademickich zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach 
Programu Erasmus zatwierdza Rektor.” 



4. w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Ostateczną listę pracowników zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach Programu 
Erasmus zatwierdza Rektor.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
Rektor 

 
 

        prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 
 

 
 
 
 


