Procedura zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą
Student aplikujący na wyjazd w ramach programu Erasmus zobowiązany jest do
wypelnienia dokumentu Learning Agreement (Porozumienia o programie nauczania /praktyki),
którego podpisanie przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Instytutu gwarantuje pełne uznanie
osiągnieć zdobytych w uczelni partnerkiej. Formularz dokumentu learning agreement
umieszczony jest na stronie uczelni w zakładce Erasmus. Poszczególne komponenty
porozumienia powinny zostać wybrane z oferty programowej uczelni przyjmującej tak, aby
ich zrealizowanie zapewniało zbieżność z efektami kształcenia w uczelni macierzystej.
Dokonanie zmian w Learning Agreement możliwe jest w ciągu miesiąca od przyjazdu do
uczelni przyjmującej

i musi zostać podpisane przez studenta oraz przedstawicieli obu uczelni

(uczelnianych koordynatorów ECTS ). Po powrocie do uczelni macierzystej student
zobowiązany jest przedstawić

zaświadczenie

o czasie pobytu oraz transkrypt ocen, na

podstawie którego Dyrektor/Zastępca Dyrektora Instytutu przenosi osiągnięcia studenta
(oceny, punkty ECTS) do dokumentacji jego studiów. Niezaliczenie przez studenta
przedmiotów

uzgodnionych

w

Learning Agreement

skutkuje

wezwaniem

do

zwrotu

otrzymanego stypendium. Należy dążyć do unikania różnic programowych, jeśli jednak takie
miałyby miejsce , to student ma obowiązek nadrobienia ich w sposób ustalony z Dziekanem
przed wyjazdem. Po zakończeniu mobilności student jest także zobowiązany wypełnić
końcowy test językowy ols oraz raport – ankietę uczestnika wyjazdu w ramach Erasmus.

Osiągnięcia studntów/absolwnetów zdobyte podczas praktyk /staży absolwenckich zostają
uznane na podstawie przedstawionego zaświadczenia i opisane w suplemencie do dyplomu/
Europass Mobility Document.

Procedura przenoszenia i uznanwania punków opisana ECTS jest w § 18 Regulaminu Studiów.
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PRZENOSZENIE I UZNAWANIE PUNKTÓW ECTS
§ 18
1.

W przypadku realizacji części studiów poza Akademią lub na innym kierunku studiów w Akademii student ma
możliwość przenoszenia zajęć zaliczonych w innej uczelni oraz uznanie przyznanych punktów ECTS pod
warunkiem stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z uwzględnieniem następujących
warunków:

a)

student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie
każdego semestru;

b)

jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30
godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z
programem studiów, oraz jego indywidualną pracę;

c)

punkty ECTS zostały przypisane za:
zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS
nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań
dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk,
przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z
programem kształcenia;

d)

student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia
się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

2.

Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku studenta o zaliczenie przedmiotu
(zajęć) na podstawie osiągnięć uzyskanych przez studenta na innym kierunku, uczelni (w tym zagranicznej),
uzyskanych certyfikatów, odbytych kursów, praktyk i innych.

3.

W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 weryfikacja wniosku i jego rozstrzygnięcie odbywa się w sposób
następujący:

a)

pisemny wniosek o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów
zaliczeniowych na innej uczelni lub na innym kierunku studiów w Akademii student kieruje do dziekana
wydziału za pośrednictwem dyrektora instytutu,

b)

jeżeli wniosek dotyczy zajęć odbytych poza Akademią powinien zawierać oryginalną dokumentację,
potwierdzającą uzyskanie zaliczenia lub zdanie egzaminu z danego przedmiotu (kartę okresowych osiągnięć
studenta, indeks, ewentualnie zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu, program studiów potwierdzony przez
jednostkę, w której zaliczono przedmiot),

c)

dyrektor instytutu może kontaktować się z jednostką, od której pochodzą dokumenty, w celu potwierdzenia
ich autentyczności, z czego sporządzana jest notatka,

d)

warunkiem przeniesienia zajęć i zaliczenia punktów zaliczonych w innej uczelni lub na innym kierunku studiów
w Akademii jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z odpowiednimi zajęciami
określonym w programie studiów danego studenta. Dyrektor instytutu, w porozumieniu z osobą prowadzącą
dany przedmiot, po ustaleniu stopnia zbieżności efektów uczenia się w odniesieniu do przedmiotu, o którym
mowa we wniosku studenta, kieruje zaopiniowany wniosek do dziekana,

e)

decyzję wewnętrzną o przeniesieniu zajęć i uznaniu punktów ECTS podejmuje dziekan,

f)
zgoda dziekana jest podstawą do dokonania stosownego wpisu w dokumentacji (karta okresowych
osiągnięć studenta, protokół zaliczenia przedmiotu) przez dyrektora instytutu.

2

