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Zasady zaliczania studiów  

 

(opracowane na podstawie dokumentu podpisanego przez Dziekanów, Koordynatora 

Uczelnianego oraz Koordynatorów Wydziałowych Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu)  

 

W celu realizacji umowy z Narodową Agencją programu Erasmus na działania 
zdecentralizowane w ramach programu (wymiana studentów) i w oparciu o regulamin 

studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ustalono następujące zasady 

zaliczania okresu studiów zrealizowanych w uczelniach partnerskich: 
 

1) Podstawę prawna stanowi umowa corocznie podpisywana z Narodową 

Agencją przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

2) Każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus posiada 

przygotowany indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni 

partnerskiej w formie dokumentu „Porozumienie o programie zajęć – 
Learning Agreement” zaakceptowany przez: 

 Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus (właściwego dla     

rozpatrywanego kierunku studiów), 

 Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus, 

 Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich (właściwego dla 
rozpatrywanego kierunku studiów). 

3) Zaakceptowane „Porozumienie o programie zajęć – Learning Agreement” 
wymaga potwierdzenia przez uczelnię partnerską. 

4) Student ustalając program zajęć (w porozumieniu z Koordynatorem 

Wydziałowym) w pierwszej kolejności ustala przedmioty, które są objęte 

programem studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na roku, 

który realizuje w ramach wymiany w uczelni partnerskiej. 

5) Student może w czasie realizacji programu dydaktycznego w uczelni 
partnerskiej odrobić przedmioty z kolejnego semestru/roku równe liczbie 

przedmiotów stanowiących różnice programowe i/lub równe liczbie 

punktów ECTS dla danego przedmiotu. 
6) W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na realizację 

przedmiotów z lat wyższych ustalając studentowi indywidualny tok 

nauczania w uczelni macierzystej po powrocie z uczelni partnerskiej. 
7) Wszelkie zmiany w „Porozumieniu o programie zajęć – Learning 

Agreement” w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej wymagają pisemnej 

akceptacji (dopuszczalna forma e-mail) zarówno: 

 Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus (właściwego 

dla rozpatrywanego kierunku studiów), 

 Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich (właściwego dla 

rozpatrywanego kierunku studiów). 
8) Student po powrocie z uczelni partnerskiej przedstawia Koordynatorowi 

Wydziałowemu wykaz zaliczonych zajęć i uzyskanych wyników w formie: 

 „wykazu zaliczeń – Transcript of Records”, 

 oryginalnych poświadczeń od prowadzącego zajęcia oraz 

egzaminy w uczelni partnerskiej.  
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9) Koordynator Wydziałowy na podstawie uzyskanych dokumentów 
przygotowuje wniosek o zaliczenie okresu studiów w uczelni partnerskiej 

do Dziekana/Prodziekana ds. Studenckich zawierający: 

 wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, 

 wykaz zdanych egzaminów z podaniem ocen obowiązujących 

w uczelni macierzystej (przeliczenie ocen następuje według 
skali ocen ECTS), 

 wykaz różnic programowych, które student musi uzupełnić w 
celu zaliczenia roku studiów w uczelni macierzystej. 

10) Dziekan na pisemny wniosek Koordynatora Wydziałowego oraz w oparciu 

o załączone oryginalne dokumenty (Transcript of Records oraz inne 
zaświadczenia o zaliczeniach) zalicza studentowi odbyte przedmioty z 

wykazem różnic programowych, stosownym wpisem do indeksu. 

11) Student musi przystąpić do egzaminu z przedmiotu (zgodnie z zasadami 
regulaminu studiów) w uczelni macierzystej w przypadku gdy: 

 dany przedmiot w uczelni partnerskiej zakończył się 

zaliczeniem a w uczelni macierzystej wymagany jest egzamin, 

 nie przystąpił do egzaminu końcowego w uczelni partnerskiej. 

12) Student musi zaliczyć wykazane różnice programowe zgodnie z 
regulaminem studiów obowiązującym w uczelni macierzystej. 

13) Student, który w uczelni partnerskiej zaliczył przedmioty poza zakresem 

uzgodnionym w „Porozumieniu o programie zajęć – Learning Agreement” 
lub nie uzyskał dodatkowej pisemnej akceptacji Koordynatora 

Wydziałowego i Dziekana na ich realizację, może ubiegać się o ich 

zaliczenie u kierownika Katedry lub Koordynatora nauczania danego 
przedmiotu w uczelni macierzystej. 

14) Ww. zasady dotyczą wyłącznie studentów posiadających status studenta 

programu Erasmus uczelni macierzystej. 
15) Student, który w ramach programu Erasmus przedłużył swój pobyt tylko 

za zgodą Dziekana (pobyt w ramach programu nie może być dłuższy niż 

12 miesięcy) na następny semestr lub rok, zaliczenie przedmiotów 
uzyskanych w tym czasie uzgadnia wyłącznie z Dziekanem/Prodziekanem 

ds. Studenckich. 

16) Studentowi przysługuje prawo do stypendium naukowego za okres studiów 
w uczelni partnerskiej po warunkiem: 

 osiągnięcia odpowiedniej średniej zgodnie z regulaminem 
studiów uczelni macierzystej, 

 odrobienia wszystkich różnic programowych (uzyskania zaliczeń 
pełnego roku zgodnie z regulaminem studiów uczelni 

macierzystej) nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Dziekana. 
17) Niniejsze zasady i przepisy obowiązują od roku akademickiego 2004/2005. 

18)  Z chwilą obowiązywania ww. zasad tracą ważność wcześniejsze 

wewnętrzne zarządzenia, przepisy i zasady: 

 przygotowania „Porozumienia o programie zajęć – Learning 

Agreement”, 

 zaliczania przedmiotów odbytych w uczelniach partnerskich w 

ramach realizowanego programu. 


