
ZARZĄDZENIE NR 357/2020 
 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 
 

im. Marii Grzegorzewskiej 
 

z dnia 4 czerwca 2020 
 

 
w sprawie realizacji programu Erasmus+ w semestrze zimowym w roku 

akademickim 2020/2021 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej 

 
 
Na podstawie § 15 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 167/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity przyjęty został uchwałą nr 234/2019 Senatu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia 2019 r oraz na podstawie ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
 
 
1. Wstrzymuje się przyjazdy studentów oraz pracowników naukowych z zagranicy w ramach 

mobilności programu ERASMUS + w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. 

 

2. Zaplanowane przyjazdy studentów oraz pracowników naukowych z zagranicy w ramach 

mobilności programu ERASMUS+ przekłada się na semestr letni w roku akademickim 2020/2021. 

 

3. Do dnia 30 czerwca 2020 roku uczelniany Koordynator programu ERASMUS+ poinformuje 

mailowo wszystkie zagraniczne uczelnie współpracujące z APS oraz zanominowanych studentów oraz 

pracowników naukowych z zagranicy o konieczności przełożenia mobilności na semestr letni w roku 

akademickim 2020/2021. 

 

4. Do dnia 30 września 2020 roku przygotowana zostanie lista przedmiotów na semestr letni dla 

studentów przyjeżdżających w ramach mobilności programu ERASMUS+, która zostanie 

zamieszczona na stronie uczelni w zakładce ERASMUS. 

 

5. Uczelniany Koordynator programu ERASMUS+ zobowiązany jest przekazywać niezbędne 

informacje dla uczelni zagranicznych oraz dla osób zanominowanych do odbycia mobilności w 

ramach programu ERASMUS+, służących zaplanowaniu i odbyciu mobilności w semestrze letnim w 

roku akademickim 2020/2021 w APS. 

 

6. Zasady określone w § 1 obowiązują do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

 

 

§ 2 

Studenci oraz pracownicy - APS, którzy zostali zanominowani do wyjazdu w ramach programu 

ERASMUS+ zobligowani są do: 

- bieżącego śledzenia oraz przestrzegania Zarządzeń Rektora APS dotyczącego wyjazdów 

zagranicznych; 

- skontaktowania się z wybranymi uczelniami, instytucjami w celu zapoznania się z ich wewnętrznymi 

zarządzeniami dotyczącymi mobilności w ramach programu ERASMUS+. 



 
 
                                                                                        § 3  
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2020. 
 
 
 

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych    

niniejszym zarządzeniem. 

 

 



 


