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1. CEL 

Celem procedury jest określenie zasad i trybu uznawania osiągnięć studenta (przepisanie oceny) na 

kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na 

podstawie osiągnięć zdobytych przez Studenta na innych uczelniach zagranicznych w ramach programu 

mobilności studentów Erasmus. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Obejmuje swym zakresem 

studentów ubiegających się o uznawanie osiągnięć. 

3. TERMINOLOGIA 

Uznanie osiągnięć uzyskanych przez studenta na innej uczelni i zaliczenie na tej podstawie 

przedmiotu/ów z realizowanego aktualnie przez studenta programu studiów na WGIPB. 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do rozliczenia studiów odbywanych zagranicą jest 

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement), Wykaz zaliczeń (Transcript of Records 

lub After The Mobility) oraz zgoda Prodziekana ds. studenckich. 

2. Student składa podanie o zgodę na wyjazd do Prodziekana ds. studenckich załączając wykaz 

przyporządkowanych przedmiotów. Wykaz opiniuje Koordynator Wydziałowy w porozumieniu 

i uzgodnieniu z Koordynatorem przedmiotu/przedmiotów. 

3. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) weryfikuje Koordynator Wydziałowy 

w porozumieniu i uzgodnieniu z Koordynatorem przedmiotu/przedmiotów. 

4. Jeżeli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może, z przyczyn obiektywnych, zrealizować 

przedmiotów (zajęć) zapisanych w Porozumieniu o programie zajęć, i (lub) chciałby zrealizować 

dodatkowe przedmioty (zajęcia), zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym Dziekana (za 

pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego) i w porozumieniu wprowadzić korekty do 

Porozumienia o programie zajęć. 

5. Czas na dokonanie tych zmian, to jeden miesiąc od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej. 

6. Student jest zobowiązany dostarczyć Wykaz zaliczeń, wystawiony przez uczelnię partnerską, do 

Koordynatora Wydziałowego w terminie 7 dni od powrotu z uczelni partnerskiej. 

7. Zgodność treści Wykazu zaliczeń weryfikuje Koordynator Wydziałowy i składa podanie do 

Prodziekana ds. studenckich o uznanie osiągnięć realizowanych na uczelni zagranicznej załączając 

Wykaz zaliczeń oraz zaakceptowany przed wyjazdem wykaz przyporządkowanych przedmiotów 

(załącznik do zgody Dziekana na wyjazd). 

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

1. Regulamin Programu Mobilności Studentów Erasmus. 

2. Rejestr procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

3. Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Brak 

 

 

 

 

 


