Zarządzenie nr 39/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie Ośrodka Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE)

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz § 69 ust. 1 pkt 1
Statutu UAM zarządza się, co następuje:
§1
Tworzy się Ośrodek Edukacji Międzynarodowej jako ośrodek uniwersytecki
(angielska nazwa: Adam Mickiewicz University – Program for International
Exchange), w skrócie AMU-PIE, podlegający prorektorowi odpowiedzialnemu za
realizację programu EPICUR.
§2
1. Ośrodkiem Edukacji Międzynarodowej kieruje dyrektor powołany przez rektora.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności nadzór nad realizacją oferty
edukacyjnej w językach obcych w trakcie semestru oraz dokonywanie jego
bieżącej oceny.
§3
1. Zadaniem Ośrodka Edukacji Międzynarodowej jest koordynacja wszystkich
działań związanych z przygotowaniem oferty edukacyjnej w językach obcych
zgodnie z następującymi zasadami:
1) przedmioty

prowadzone

w

językach

obcych

proponują

dziekani

poszczególnych wydziałów wraz z wartością punktów ECTS oraz kodów
USOS;
2) ofertę przedmiotów jednosemestralnych jest opracowywana na wydziałach
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2. Łączna oferta wydziałów składa się na międzywydziałową ofertę UAM,
publikowaną na stronie przedmiotowej Uniwersytetu.
§4
1. Międzywydziałowa oferta UAM kierowana jest do studentów Uniwersytetu:
zagranicznych oraz polskich.
2. Decyzją Rektora przedmiot z międzywydziałowej oferty UAM może być
skierowany wyłącznie do studentów zagranicznych.
3. Realizacja przedmiotów w językach obcych w ramach kierunków studiów jest
bezpłatna.
4. Studenci ubiegający się o wyjazd na stypendium zagraniczne (np. Erasmus+),
którzy zaliczyli przedmiot z międzywydziałowej oferty UAM mają pierwszeństwo
w rekrutacji wydziałowej.
§5
1. Wyboru przedmiotów do międzywydziałowej oferty UAM dokonuje dziekan
wydziału w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem programu ERASMUS+
albo

wydziałowym

koordynatorem

AMU-PIE

z

zachowaniem

zasady,

że nauczyciel akademicki może zgłosić jeden przedmiot w semestrze.
2. Przedmioty z katalogu AMU-PIE oferuje się w ramach pensum dydaktycznego
nauczyciela akademickiego z zastosowaniem przelicznika 1,5.
3. Koszty wynagrodzenia za realizację przedmiotów prowadzonych w ramach
międzywydziałowej oferty UAM w godzinach ponadwymiarowych finansuje się
w równej części z budżetu wydziału i z budżetu centralnego.
4. Studenci zagraniczni mogą uczęszczać na przedmioty realizowane w językach
obcych w ramach pełnych cyklów studiów (licencjackich lub magisterskich)
za zgodą prowadzącego dany przedmiot.
5. Do międzywydziałowej oferty UAM nie wlicza się przedmiotów realizowanych
w językach obcych w ramach pełnych cyklów studiów (licencjackich lub
magisterskich).
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6. Warunkiem zaliczenia zajęć AMU-PIE do wymiaru pensum dydaktycznego jest
uczestnictwo minimum 4 studentów w zajęciach laboratoryjnych, terenowych
i ćwiczeniach oraz sześciu studentów w wykładach, konwersatoriach oraz
zajęciach prowadzonych przez SWFiS.
7. W uzasadnionych przypadkach rektor może określić inną niż określoną w ust. 6
liczbę uczestników zajęć.
8. Wydziałowy koordynator AMU-PIE przekazuje ofertę wydziału do AMU-PIE do
31 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, w którym rozpoczynają się
zajęcia.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się prorektorowi odpowiedzialnemu za realizację
programu EPICUR.
§7
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że:
1) zasady określone w § 5 ust. 1-7 stosuje się począwszy od roku akademickiego
2021/2022;
2) w zakresie określonym w § 5 ust. 1-7 do 30 września 2021 roku stosuje się
zasady dotychczasowe.

Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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