Załącznik do Uchwały Nr 69/2016 Senatu UKSW
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Założenia programu CEEPUS
Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie
edukacji krajów Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy
międzynarodowej. Podstawowym celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej
w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli
akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów
będących Stronami Porozumienia. Kraje będące stronami porozumienia to Albania, Austria,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia,
Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz UNMIK – Kosowo.
Dnia 22 sierpnia 1994 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył Ministerstwu Edukacji
i Kultury Republiki Węgierskiej, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny do
Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską,
Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii ustanawiającego
współpracę w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Środkowoeuropejskiego programu
wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993r.
Od tego czasu Rzeczpospolita Polska jest Stroną Porozumienia i aktywnie uczestniczy
w realizacji ustanowionego programu współpracy. Aktualnym dokumentem określającym
strony Porozumienia jest Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu
Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III podpisane w Budvie dnia 25 marca 2010r.
1. Podstawowe zasady realizacji działań w programie CEEPUS

Podstawowe zasady realizacji działań w programie CEEPUS, które obowiązują wszystkie
uczelnie określa Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany
Uniwersyteckiej CEEPUS III podpisane w Budvie dnia 25 marca 2010r. Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zgadzając się na realizację programu
CEEPUS, akceptuje postanowienia Porozumienia i zobowiązuje się:
a)

respektować zasady wymiany programu CEEPUS, według których:
-

wymiana studentów i kadry dydaktycznej może być realizowana w ramach sieci
współpracy międzyuczelnianej, zawartych między instytucjami szkolnictwa
wyższego, co najmniej trzech krajów partnerów Porozumienia CEEPUS;

-

od studentów zagranicznych uczestniczących w wymianie nie będą pobierane
żadne opłaty za studia (czesne, wpisowe), egzaminy czy dostęp do laboratoriów
i bibliotek;

-

studenci uczestniczący w wymianie otrzymają od macierzystej uczelni pełne
zaliczenie ustalonych w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement)
programów studiów, które zaliczą w uczelniach zagranicznych.

-

wypłaty stypendium za okres pobytu Uczestnika przyjeżdzającego na UKSW w
ramach wymiany oraz zwrotu kosztów podróży Uczestnikowi wyjeżdzającemu w
ramach programu z UKSW

b)

zapewnić pomoc w realizacji projektów wielostronnych - sieci programu CEEPUS, w
szczególności udzielając niezbędnego wsparcia instytucjonalnego pracownikom
uczelni zaangażowanym w realizację zatwierdzonych projektów;

c)

informować studentów i nauczycieli akademickich o warunkach i wymogach
obowiązujących przy ubieganiu się o udział w wymianie studentów i nauczycieli
akademickich w programie CEEPUS;

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia, że dołoży
wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość organizacji wymiany studentów i nauczycieli
akademickich, w szczególności poprzez:
a)

właściwe przygotowanie i podpisywanie ze studentami Porozumień o programie
zajęć oraz przestrzeganie ich postanowień;

b)

niezwłoczne wydawanie Letter of Confirmation oraz Wykazów zaliczeń (Transcripts
of Records) wszystkim zagranicznym studentom po zrealizowaniu przez nich
ustalonego programu zajęć;

c)

stosowanie systemu ECTS, który zapewnia przejrzystość w zaliczaniu okresów
studiów;

d)

udzielanie rzetelnych informacji wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom oraz
nauczycielom akademickim;

e)

włączanie przyjeżdżających studentów do regularnych zajęć oferowanych przez
uczelnię;

f)

zapewnienie włączania wykładów i zajęć prowadzonych przez przyjeżdżających
nauczycieli akademickich do regularnych programów studiów;

g)

zapewnienie przyjeżdżającym studentom pomocy w znalezieniu zakwaterowania;

h)

ułatwianie i wspieranie wymiany nauczycieli akademickich;

i)

podniesienie rangi pracy dydaktycznej prowadzonej przez nauczycieli akademickich
za granicą.
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Uczestnicząc w programie CEEPUS, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie zobowiązuje się przestrzegać generalnych zasad, związanych z:
a) równouprawnieniem kobiet i mężczyzn;
b) integrowaniem niepełnosprawnych studentów i nauczycieli akademickich;
c) wzmacnianiem społecznej i gospodarczej spójności oraz zwalczaniem zjawisk
ksenofobii i rasizmu.

2. Działania w ramach programu CEEPUS
Do podstawowych działań w ramach programu CEEPUS należy:
tworzenie sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej
trzech krajów,
staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne,
wyjazdy Free Mover w ramach programu CEEPUS.
W ramach powyższych działań Uczelnia może realizować dwa rodzaje mobilności:
a) Mobilność studentów:
o

wyjazdy/przyjazdy studentów na studia – na okres od 3 do 10 miesięcy,

o

wyjazdy/przyjazdy studentów na praktyki,

o

wyjazdy/przyjazdy studentów na staże i szkoły letnie – na okres od 21 dni do 10
miesięcy.

b) Mobilność pracowników uczelni:
o

wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na
uczelniach w krajach programu.

3. Podstawowe wymagania stawiane uczelni realizującej działania programu CEEPUS
Uczelnia realizująca działania programu CEEPUS zapewnia:
-

wyznaczenie Uczelnianego Koordynatora Programu CEEPUS, który będzie
współpracował z władzami uczelni, poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi
Uczelni, Kwesturą oraz organizacjami studenckimi;

-

obsługę administracyjną działań programu CEEPUS
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-

obsługę finansową programu CEEPUS;

-

wyznaczenia wydziałowych Koordynatorów Sieci Programu CEEPUS;

-

miejsce na gromadzenie dokumentacji;

-

stały dostęp do internetu i sprawnie działającą pocztę elektroniczną;

-

sprzęt umożliwiający korzystanie z narzędzi informatycznych;

-

narzędzia informatyczne umożliwiające propagowanie i promocję działań
programu CEEPUS w ramach uczelni.

4. Zasady finansowe
Program CEEPUS nie przewiduje transferu funduszy pomiędzy umawiającymi się
Stronami.
a) Stypendium CEEPUS należne Uczestnikowi wymiany wypłacane jest przez Stronę
przyjmującą. UKSW prefinansuje i wypłaca należne stypendium Uczestnikowi
przyjeżdzjącemu na UKSW.
b) Koszty podróży prefinansuje i wypłaca Uczestnikowi Strona wysyłająca po
zakończeniu mobilności. Zwrot kosztów podróży dokonywany jest Uczestnikowi na
podstawie przedstawionych przez Uczestnika dokumentów podróży. Zakup biletów
(w tym biletów lotniczych zakupionych przez UKSW) opłacany jest przez
Uczestnika przed okresem mobilności.
c) Uczelnia uzyskuje refundację poniesionych kosztów od Narodowego Biura CEEPUS
w terminie 30 dni od wystawienia noty.

Sporządził:
Piotr Krajewski
Dział Współpracy Międzynarodowej
Warszawa, 15.04.2016r.
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