ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH
z dnia 01.03.2017

Dotyczy: Zasady uznawania okresu studiów realizowanych w uczelniach zagranicznych
w ramach programu ERASMUS
Niniejszym informuję o zasadach uznawania okresu studiów realizowanych w uczelniach
zagranicznych w ramach programu ERASMUS
Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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Zasady uznawania okresu studiów
realizowanych w uczelniach zagranicznych
w ramach programu ERASMUS
Zgodnie z Uchwałą Senatu GWSH z dn. 22.09.2008r. niniejszym podaję do wiadomości
zasady związane z tokiem studiów realizowanym w uczelniach zagranicznych.
1) Studenci mogą odbywać część swoich studiów w uczelniach zagranicznych.
2) Wyróżnia się następujące podstawy okresowego studiowania w uczelniach zagranicznych:
a) programy wpierane przez Unię Europejską (program Erasmus)
b) umowy zawarte przez Uczelnię ze zagraniczną szkołą wyższą oraz umowy
międzynarodowe (zasady określane odrębnym zarządzeniem)
c) porozumienia i umowy indywidualne zawarte przez studenta, koordynowane przez DWZ
GWSH.
W przypadku programu wspieranego przez UE (program Erasmus) pkt. 2a zasad określam co
następuje:
I. Zasady rekrutacji określane są poprzez aktualizowane zarządzenie Rektora, publikowane na
dany rok akademicki.
II. Na okres studiów realizowanych w Uczelni zagranicznej nie jest wymagany urlop
dziekański w Uczelni macierzystej.
Studentowi, który uzyskał zgodę na wyjazd w ramach programu Erasmus, w uczelni
macierzystej, przyznaje się na odrębny wniosek (podanie) studenta IRS oraz IPS, koordynuje
DWZ GWSH.
III. Zasada uznawania okresu studiów realizowanego w uczelniach zagranicznych.
Program studiów realizowany za granicą określa „Porozumienie o programie zajęć” (Learning
Agreement), zawarte pomiędzy uczelnią macierzystą i uczelnią zagraniczną, przyjmującą
studenta. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
Warunkiem koniecznym uznania okresu studiów zagranicznych jest przedłożenie przez
studenta, po powrocie, Uczelnianemu Koordynatorowi Erasmus „Wykazu Zaliczeń”,
uzyskanego w uczelni zagranicznej (Transcript of Records/ Learning Agreement „After
Mobility”).
„Porozumienie o programie zajęć” – przygotowuje DWZ wspólnie ze studentem; podpisuje
Dziekan stosownego Wydziału lub Prodziekan ds. kierunku wyjeżdżającego studenta lub
osoba upoważniona.
Uznawanie studiów zrealizowanych za granicą za równoważne ze studiami w uczelni
macierzystej następuje na podstawie procedur wypracowanych w systemie ECTS (Europejski
System Akumulacji i Transferu Punktów). W przypadku braku w uczelni przyjmującej
systemu punktów ECTS, warunki uznania okresu studiów zagranicznych ustala Dziekan
danego wydziału GWSH lub osoba upoważniona, koordynuje DWZ GWSH.
Koordynator Erasmus na podstawie indywidualnego „Wykazu zaliczeń” przygotowuje w
j. polskim informację o zaliczonych przedmiotach w uczelni zagranicznej, które stanowią
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podstawę do podjęcia decyzji Dziekana o uznaniu danego przedmiotu realizowanego
w uczelni zagranicznej za równoważny z programem studiów GWSH lub fakultatywny lub
o nieuznaniu danego przedmiotu (przedmioty nieuznawane).
W w.w. formularzu przygotowywanym przez Koordynatora Erasmus, nie ma konieczności
wpisywania liczby godzin wykładowych danego przedmiotu realizowanego za granicą, w
przypadku, gdy student uzyskał punkty ECTS za dany przedmiot. Zgodnie z definicją bowiem
„Punkt” w przypadku ECTS jest jednostką używaną do mierzenia w czasie nakładu pracy
studenta1.
IV. Niezależnie od realizowanych przedmiotów w uczelni zagranicznej, student zobowiązany
jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów w uczelni
macierzystej.
V. Na podstawie „Wykazu zaliczeń”, przygotowuje się protokół będący wykazem
przedmiotów uznanych przez Dziekana lub osobę upoważnioną za równoważne (w danym
semestrze uczelni macierzystej) z przedmiotami zrealizowanymi w uczelni zagranicznej oraz
zaliczonych za granicą przedmiotów fakultatywnych.
Ocena końcowa uzyskana w uczelni zagranicznej za dany przedmiot jest uznana w GWSH za
równoważnik oceny zaliczeniowej i egzaminacyjnej oraz wpisywana w odpowiednich
rubrykach elektronicznej karty okresowych osiągnięć.
W przypadku, gdy skala ocen w uczelni zagranicznej jest różna od przyjętej w GWSH,
przeliczania oceny na skalę stosowaną w GWSH dokonuje Dziekan lub osoba upoważniona
zgodnie z zasadami przyjętymi w GWSH.
VI. Dyplom ukończenia studiów część B – Suplement.
Student, który zrealizował część studiów w uczelni w uczelni zagranicznej i zaliczył
dodatkowe przedmioty fakultatywne, będzie posiadał wpis w dyplomie ukończenia studiów
część B – Suplement w punkcie:
IV. Informacje o Treści Studiów i Osiągniętych Wynikach
Przedmioty fakultatywne
VII. Oceny końcowe uzyskane za przedmioty (równoważne i fakultatywne) zrealizowane w
partnerskiej uczelni zagranicznej i uznane przez Dziekana lub osobę upoważnioną są wliczane
są średniej ocen ze studiów studenta GWSH.
3) Student odbywający studia za granicą oraz student, który zaliczył semestr za granicą może
ubiegać się o stypendium socjalne oraz stypendium za wyniki w nauce w uczelni macierzystej
na zasadach określonych w „Regulaminie stypendialnym”.
4) W sprawie praw i obowiązków studenta w uczelni macierzystej, innych niż wymienione
wyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Studiów, obowiązującego
w uczelni.

1

„Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Krótki przewodnik opracowany na podstawie
przewodnika „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu” wydanego w roku
2004 przez Komisję Europejską”; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu
SOCRATES; Warszawa 2006; str. 25
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