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Wykaz skrótów

DBiW - Dział Badań i Współpracy

OU - Óbuda University na Węgrzech

JOSIP - Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek w Chorwacji

UR - University of Rijeka w Chorwacji

THW - Technische Hochschule Wildau w Niemczech

LA - Learning Agreement

Program Erasmus

Dokumenty

Learning Agreement
Porozumienie o programie zajęć to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, 
określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów 
ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni 
zagranicznej, aby Twoja uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Do Porozumienia 
można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w 
formie pisemnej (może się zdarzyć, że wybrane przedmioty nie są realizowane lub nie odpowiadają 
programowo wymaganiom studenta) - dokument ze zmianami należy przekazać do Działu Badań i 
Współpracy.

Wykaz przedmiotów znajduje się na stronach uczelni partnerskich:
Chorwacja: wykaz przedmiotów JOSIP, wykaz przedmiotów UR
Niemcy: wykaz przedmiotów THW
Węgry: wykaz przedmiotów OUTab. Przykładowe przedmioty w roku akademickim 2018/2019

Uczelnia Przedmioty

THW
Planowanie systemów magazynowychZarządzanie logistyką i controllingERP - Planowanie produkcjiProjekt logistyczny w przedsiębiorstwieOU Finanse korporacyjne
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http://www.unios.hr/?g=12&i=156
http://www.ffri.uniri.hr/en/faculty-and-study-programmes/study-programmes.html
http://www.th-wildau.de/fileadmin/dokumente/marketing/websitematerialien/studium/TH-Wildau_Studienfuehrer_2012-13_web_2012-05-15.pdf
http://erasmus.uni-obuda.hu/en/subject-list


Zielony marketingTeoria decyzjiZachowania organizacyjne
Transcript of records
Wykaz zaliczeń to wykaz wszystkich przedmiotów/zajęć, w których student uczestniczył w uczelni zagranicznej wraz z uzyskanymi punktami ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także ze skalą ECTS. Wykaz jest konieczny do zaliczenia studiów zrealizowanych w uczelni goszczącej. Na podstawie wykazu WSL decyduje po Twoim powrocie o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów i przepisaniu uzyskanych przez Ciebie ocen z egzaminów. W ciągu semestru musisz zdobyć łącznie 30 punktów ECTS.Wykaz zaliczeń z dotychczasowego przebiegu studiów jest też dokumentem wymaganym przez niektóre uczelnie przyjmujące - na etapie składania dokumentów aplikacyjnych. Wówczas taki dokument przygotowuje dla przyszłego stypendysty uczelnia macierzysta.UWAGA: W razie konieczności zaliczenia przedmiotów z minimum programowego na WSL, zdobyte punkty ECTS wliczają się do 30 wymaganych - dotyczy Óbuda University, Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek oraz Spiru Haret University, w TH Wildau wszystkie punkty ECTS należy uzyskać przez zaliczenie przedmiotów tej uczelni.
Confirmation Letter
List potwierdzający jest dokumentem wystawianym przez uczelnię przyjmującą, określającym dokładny 
termin pobytu studenta w uczelni goszczącej. Jest on potrzebny do rozliczenia otrzymanego stypendium. W 
tym kontekście istotnym jest, aby okres wskazany przez uczelnię przyjmującą był jednakowy z okresem 
wymienionym w umowie stypendialnej między uczelnią macierzystą a studentem,

ubezpieczenieKażdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (np. karta EURO<26 lub ISIC) Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. DBiW wystawi stypendystom odpowiednie zaświadczenie potwierdzające status studenta wymiany, potrzebne do wydania EKUZ.Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.
Ankieta studenta
Po powrocie z międzynarodowej wymiany, każdy student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety, którą 
uzyska na maila podanego w formularzu zgłoszeniowym. Ankieta dotyczy m.in. oceny organizacji ze strony 
uczelni, terminowości wypłat czy ogólnych wrażeń związanych z zagranicznymi studiami.
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http://euro26.pl/
http://www.isic.pl/
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/informacje-ogolne


Karta Studenta Erasmusa
Przed wyjazdem na studia zagraniczne, każdy student otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa wymieniającą 
podstawowe prawa i obowiązki „Erasmusowców".

Rekrutacja

Wymagania dla kandydatów
Student WSL, który chce wziąć udział w międzynarodowej wymianie programu Erasmus, musi spełnić kilka 
warunków:1. Posiada obywatelstwo polskie, prawo stałego pobytu lub status uchodźcy na terytorium Polski.2. Jest studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) i nie może aplikować na wyjazd na ostatni semestr studiów (odpowiednio na VI i VII).3. Nie był dotychczas beneficjentem programu Erasmus+ (wcześniej Sokrates/Erasmus/ LLP- Erasmus).4. Posiada znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej, w stopniu umożliwiającym studiowanie.5. W momencie wyjazdu ma zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd na stypendium.
selekcja
Kandydat do wyjazdu w ramach programu Erasmus musi przejść proces selekcji, składający się z trzech 
etapów.

I ETAP
Analiza formularza zgłoszenia (czy kandydat kwalifikuje się do wyjazdu pod względem 
formalnym)

II ETAP
Sprawdzenie kompetencji językowych:

Pisemny i ustny egzamin z wybranego j. obcego

III ETAP

Rozmowa rekrutacyjna sprawdzająca:

Motywację kandydata

Wiedzę ogólną

Znajomość kultury wybranego kraju

W trakcie selekcji, kandydat może maksymalnie 100 punktów tzw. syntetycznego wskaźnika predyspozycji (SWP). SWP obliczany jest z dokładnością do jednej setnej w następujący sposób:
■ 40% znajomość języka obcego (test językowy)
■ 30% rozmowa kwalifikacyjna
■ 20% średnia wszystkich ocen z dotychczasowego przebiegu studiów
■ 10% zaangażowanie na rzecz Uczelni (koła naukowe, Samorząd, AZS itd.)
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Wszystkie powyższe składowe oceniane są we wzrastającej skali od 2,0 do 5,0. Wartość progowa (czyli próg przyjęcia) SWP dla kwalifikacji w wymianie wynosi 75 punktów.
Wysokość stypendium
Stypendium Erasmusa jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za 
granicą. Student przeznacza swoje stypendium na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i 
innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.

Kwota stypendium jest przeważnie różna w poszczególnych latach i może się różnić w zależności od uczelni. 
Szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową 
Agencję oraz stosować jasne i przejrzyste zasady przyznawania stypendiów swoim studentom. 
Zasady przyznawania ogólnej puli środków poszczególnym uczelniom wynikają z przyjmowanych corocznie 
zasad przyznawania i wykorzystania funduszy na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad 
uczelnia określa sposób rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów.

Tab. Przykładowa wysokość stypendium przyznawana studentom WSL w latach 2011 - 2016

Stypendium w € 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017 2017/2018

OU 395 300 300 300 300

THW 500 400 400 400 400

JOSIP - - 400 400 400

Stypendium jest przelewane na konto studenta w dwóch transzach (przez wyjazdem studenta oraz w 
trakcie pobytu na uczelni partnerskiej). Aby móc otrzymywać stypendium, student jest zobowiązany do 
założenia konta walutowego (na swoje nazwisko) - deklaracja posiadania konta stanowi załącznik do 
umowy.

Pobyt na uczelni partnerskiej nie oznacza utraty innych stypendiów, jak np. socjalnego lub za wyniki w 
nauce.

aplikowanie do uczelni partnerskiej
Na stronie każdej uczelni partnerskiej znajdują się informacje dotyczące procedury aplikacyjnej, terminów 
zgłoszeń i potrzebnych dokumentów. Zwykle uczelnie partnerskie posiadają własny wzór formularza 
aplikacyjnego oraz wymagają aktualnego CV (można skorzystać ze wzoru Europass). W poniższej tabeli 
znajdują się ogólne informacje nt. wymagań aplikacyjnych poszczególnych uczelni UWAGA: Przed 
rozpoczęciem procedury sprawdź dokładnie, jakie dokumenty są potrzebne!
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http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae


Uczelnia Terminy zgłoszeń Dokumenty WWW

OU

Semestr zimowy:

Do 01.06

Semestr letni:

Do 01.12

Application form

Learning Agreement

CV

Letter of intent

4 zdjęcia paszportowe

Potwierdzenie bycia studentem WSL

Kopia dowodu osobistego lub paszportu

Wykaz ocen

Kopia ubezpieczenia

Emergency doc

Szczegółowe informacje

THW

Semestr zimowy:

Do 15.06

Semestr letni:

Do 15.12

Learning Agreement

Tabular resume or CV

Potwierdzenie umiejętności językowych

Cyfrowe zdjęcie paszportowe

Student application form

Szczegółowe informacje
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http://erasmus.uni-obuda.hu/en/how-to-apply
http://www.th-wildau.de/vor-dem-studium/internationales/aaa/erasmusstudierende/bewerbungerasmus.html


Kraje

Legalizacja pobytu

Niemcy

W ciągu 7 dni od daty wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec należy zgłosić się do najbliższego urzędu 
meldunkowego (Meldestelle; w Berlinie - Burgeramt) i odebrać potwierdzenie zameldowania. W celu 
uzyskania potwierdzenia prawa pobytu obywatela UE na okres dłuższy niż 3 miesiące należy w urzędzie ds. 
cudzoziemców właściwym dla miejsca zamieszkania złożyć odpowiedni wniosek wraz z następującymi 
dokumentami: paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, zaświadczenie z uczelni niemieckiej o przyjęciu 
na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie (w wysokości 
minimum 500 EUR na miesiąc), potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).

UWAGA: Formalności są załatwiane za pośrednictwem International Office w TH Wildau.

Węgry

Jeśli pobyt w Republice Węgierskiej przekracza 3 miesiące student jest zobowiązany złożyć wniosek o 
pozwolenie na pobyt czasowy w lokalnym urzędzie administracyjnym. Wraz z wnioskiem należy złożyć: 
paszport lub dowód tożsamości, zaświadczenie z uczelni węgierskiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), potwierdzenie posiadania wystarczających środków 
finansowych na pokrycie kosztów pobytu.

Chorwacja

Jeśli pobyt w Republice Węgierskiej przekracza 3 miesiące student jest zobowiązany złożyć wniosek o 
pozwolenie na pobyt czasowy w lokalnym urzędzie administracyjnym. Wraz z wnioskiem należy złożyć: 
paszport lub dowód tożsamości, zaświadczenie z uczelni węgierskiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), potwierdzenie posiadania wystarczających środków 
finansowych na pokrycie kosztów pobytu.
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Zakwaterowanie
Dział Badań i Współpracy nie pośredniczy w wynajmie mieszkań/pokoi zagranicą. Poniżej przedstawiamy 
kilka przydatnych informacji o poszukiwaniu zakwaterowania.

Niemcy

W Wildau są dwie możliwości zakwaterowania: można wybrać miejsce w akademiku lub poszukać 
mieszkania na własną rękę. Akademik można wynająć za pośrednictwem organizacji Das Studentenwerk 
Potsdam lub Studentenwohnheim Königs Wusterhausen (UWAGA: w ostatnim, brak stałego łącza 
internetowego). Miesięczny koszt miejsca w akademiku mieści się w granicach 200 €. Drugą opcją 
zakwaterowania jest wynajęcie samodzielnego mieszkania - można to zrobić za pośrednictwem agencji 
pośredniczących.

Węgry

Koszt wynajęcia mieszkania waha się w granicach 100 - 300 € i zależy głównie od położenia.

Przydatne linki do poszukiwania zakwaterowania:

http://realestatehungary.hu/
http://roommatesbudapest.com
http://erasmus.uni-obuda.hu/en/accommodation
http://www.srs-budapest.hu/
http://www.budapestrent.com/apartments.php
http://budapestrent.com
http://novabudapest.com/
http://erasmusu.com/en/erasmus-hungary

PRACA
Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo podejmować do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze 
określonym przez ustawodawstwo danego kraju.
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http://www.studentenwerk-potsdam.de/
http://www.studentenwerk-potsdam.de/
http://www.th-wildau.de/vor-dem-studium/rund-ums-studium/wohnen/studentenwohnheim-kw.html
http://www.th-wildau.de/vor-dem-studium/rund-ums-studium/wohnen/wohnungen.html
http://www.th-wildau.de/vor-dem-studium/rund-ums-studium/wohnen/wohnungen.html
http://realestatehungary.hu/
http://roommatesbudapest.com/
http://erasmus.uni%25e2%2580%2590obuda.hu/en/accommodation
http://www.srs%25e2%2580%2590budapest.hu/
http://www.budapestrent.com/apartments.php
http://budapestrent.com/
http://novabudapest.com/
http://erasmusu.com/en/erasmus%25e2%2580%2590hungary


Uczelnia

Czesne
Student przebywający na wymianie międzynarodowej Erasmus jest zwolniony z czesnego w WSL przez okres 
pobytu za granicą w ramach programu (odpowiadający semestrowi zimowemu lub letniemu w WSL) oraz 
nie ponosi kosztów związanych z czesnym na uczelni goszczącej.

UWAGA: Jeżeli wyjeżdżasz do zagranicznej uczelni na semestr letni, który trwa od stycznia do maja, to 
pokrywasz czesne w WSL za miesiąc styczeń, ponieważ ten miesiąc jest wliczany na WSL do semestru 
zimowego. Nie ponosisz jednak opłat za czerwiec (miesiąc wliczany do semestru letniego na WSL), mimo że 
skończyłeś naukę na zagranicznej uczelni we wcześniejszym terminie.

Punkty ECTS
Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem, który ma ułatwić 
uznawanie okresów studiów odbytych za granicą. System ten pozwala na „mierzenie" w skali punktowej 
nakładu pracy studenta, jaki musi on włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu, zajęć (za pełny rok 
akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów kredytowych).

Dla pełnego zaliczenia semestru na uczelni macierzystej potrzebnych jest 30 punktów ECTS, które można 
uzyskać poprzez pozytywne zaliczenie przedmiotów (zapisanych w Learning Agreement). Zarządzenie 
Dziekana wskazuje jednak szereg przedmiotów, wchodzących do minimum programowego, które należy 
zaliczyć na uczelni macierzystej. Uzyskane w ten sposób punkty ECTS można odliczyć od ogólnej puli 
punktów koniecznych do zdobycia (WYJĄTEK: TH WILDAU).
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Minimum programowe
W zarządzeniu Dziekana z 2012 roku podane są przedmioty, które muszą zostać zaliczone na uczelni 
macierzystej. W zależności od kierunku i semestru, przedmioty, które trzeba zaliczyć

* Dla studiów inżynierskich

Kierunek ZARZĄDZANIE

Przedmiot ECTS Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI*

J. obcy 3 X X

Teoria organizacji 5 X

Seminarium dyplomowe X X

Kierunek LOGISTYKA

J. obcy 3 X X

Towaroznawstwo 
ogólne

2 X

Infrastruktura 
logistyczna

4 X

Logistyka zaopatrzenia i 
produkcji

7 X

Logistyka dystrybucji 8 X

Ekonomika transportu 6 X

Seminarium dyplomowe X X X
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http://www.wsl.com.pl/tl_files/wspolpraca/Zarzadzenie_Nr_9_2012.pdf


Instrukcja wypełniania Formularzy
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Formularz zgłoszeniowy
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WYZSZA SZKOLĄ
LOGISTYKI FORMULARZ ZGŁO SZENIOWY WSL 

PROGRAM ERASMUS* 2D16/201 7

□ świadczenie

Na dzień 
składania 
formularza

Brak 
wyjazdów 
dla 
studentów 
MSU

Przystepując do tegorocznej ekrutacji ns wymianę studencką nnejszym zaświadczam, e nie byłe 
przeszłości beneficąntem programu Erasnus korzysteja.cym z wyjazdu na studia, wśczając w to wsz/ 
re a lizowa ne d otąd kie ru nki studiów o raz uczę lnie macierzyste. //

1. STUDIA fzaJoesicpofe wyboru. wpśaćj

Typ studiów: Tryb studiów:

- licencjackie z dzienny

. z magisterskie z zaoczny

□ inżyiieiskie

Rok studiów:

Semestr studiów:

Nralbumu:

2. DANE OSOBOWE STU DENTAfw^cełuścpismem u'nj.te ifanuTO,.'

Imię i nazwisko:

E-mail:

Adres 
zameldowania >_

Nrtel.kom.

Pesel:

Data i miejsce urodzenia

■Adres stałego zamieszkania

ul. nrdomuilmieszkania

kod miejscowość

nr teI.dom.

3. DEKLARACJA UDZIAŁU W STUDIACH ZAGRANICZNYCH (zakreśtro pofewyboruj

WYJAZD STANDARDOWY SEMESTRALNY se mestr zimowy
2016/17 ’

semestr letni 
2016/17

Tech n tsche Hochschu e Wildau n n

□ buda University n n

Uniweisityof Rijeka n n

Jo sip J u raj Strossmsyer Un rversity Of Osijek n n

Sa ba nci Un rversity - -

Chciał(a)bym uczestniczyć w wymianie w ramach programu Erasmus, ponieważ:
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4. ZNAJOMOÍÓ JĘZYKÓW OBCYCH

Język wice Afcdnie ¡r-duję ten 
język

Man wysjarczaacą 
znacmóśi języiaty 

nadaż® za wMadami

MiiiaJbyiT w.^nzajasniijcrrość 
lęzyaty 

nadażać za wykładam gdytym 
ulrzynff iai dtxHkiJwe pizygotomri e

ALBO

ANGIELSKI

N EMIEuKI

to nie lak nie to né

□ 
□

ii ii □ 

□
□ 
□

□ 

□
IZ
IZ

5. CERTYF1 KĄTY (Rnę granic ptKÍJíÉf® csrfyMif}' języltM&Huczane kursy,ęąweJ

Ten punkt 
wypełnia 
Dziekanat

Uczestnictwo w 
Programie 
Erasmus 
wyklucza z 
ponownego 
udziału!

. DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG SIUDÓW-DZIEKANAT

□aa
PbeęĆ

P:cp ■: pracowita Dzekanatu

Mogą być 
kursy 
zagraniczne 
(np. językowe) 
czy nauka na 
poziomie 
gimnazjum/lic 
liceum.

14



LEARNING AGREEMENT
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Przedmioty do 
wyboru 
podawane są 
na stronach 
uczelni 
partnerskich 
(patrz: punkt 
dot. Learning 
Agreement)

ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

LEARNING AGREEMENT

ACADEMIC YEAR 20__ J20_ _ - HELD OF STUDY: LOGISTICS

Eecaving insiituiirm:.......................................................... Country:................................................................................

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY.'PROGRAMME ABRO.ADLE ARNING AGREEMENT

Sending msmniKm: PtENAN SCHOOL W LOGETTCS... Coorary POLAND............................ .... ... .... -

Ifuecssary, cantircie tftir Jin cm a iqxnnte cheer

"X. Coarse unit title Hairs weekly 
per sera.

Number of ECTS credits

Student'; signature................................................................ ................................................................. Date: ...........................................

SENDING INSTITUTION
We confirm that this prupcsed programme of rrtniyleanin? agiea.ten- is appro

Departmental roc-.djtamr'r signature Insiiruriunal ctnrrimainri signature

Date:.................................................. Due.............................................

RECEIVING INSTITUTION
We confirm that this pxjtMed prugranme of jnriyTeaminj agreement ä apfruved

Dejiimenral cooidj'jitMS signature bisiiruritmal coaidmaitMi signature

line:.................................................. Due.............................................



Należy 
wypisać 
przedmioty, 
które chcesz 
usunąć oraz 
te, na które 
chcesz 
uczęszczać w 
zamian
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TRANSCRIPT OF RECORDS
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Wypełnia uczelnia 
przyjmująca- 
przedmioty muszą się 
pokrywać z LA z 
uwzględnieniem 
ewentualnych zmian.

ECTS • EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

TRANSCRIPT OF RECORDS

NAME OF SEN DING INSTTÏUPON: POZNAN SCHOOL OF LOGISTICS

FacultyDepartment cf Management and Logistics
ECTS departmental coordinator: dr inż. Marek Matulewski

Tel.:+48 61656147 65 Fax:-48 618 ECi47 72 e-mail : marek.matjlewski@wsl.com.pl

NAME OF STUDENT:...................................................................................First name :........................................

Date and place at birtti :.........................................................................................(sexj..........................................

Matriculation date :...................................................... Matriculation number :.........................................

NAME OF RECEIVING INSTITUTION:....................................................................................................................

FacultyrDepartment of................................................................................................. ..............................................

ECTS departmental coordinator:..............................................................................................................................TeL:.............. Fax:............................................. e-mail:.......... ....... ................................

Course 
Unit code 

{1)

Title of ttie course unit Duration 
of 

course 
unit (2)

Local 
grade

(3)

ECTS 
grade 

(4)

ECTS 
credits 

(5)

Total:

60........

(1) (2) (3) (4) (5} see explanation on back page

Diploma/degree awardee:

Date Signature of registrar/dearVadministration officer Stamp of institution:

NB: This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administrafion officer and
the official stamp of ths institution.

mailto:marek.matjlewski@wsl.com.pl


CONFIRMATION LETTER

Przykładowy formularz „Potwierdzenia pobytu studenta w weselni zagranicznej”

Papier firmowy uczelni

Daty 
wystawione 
przez uczelnię 
przyjmującą 
musi być 
zgodne z 
datami 
zawartymi w

i* tićrc, monfizr year/ /’ûSœj’. »mjtî/A war J

(Sügfjflîr^rc and stamp of the hosting institution)
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Karta Studenta erasmusa

H DG Edukacja i Kultura
Program „Uczenie się przez cale życie"

ERASMUS
KARTA STUDENTA
Jako student/studentka Erasmusa masz prawo oczekiwać, że:
• Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę 

międzyinstytucjonalną;

• uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/instytucja przyjmująca 
podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” 
lub „Porozumienie o programie praktyki” (Learning/Training Agreement), 
w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za 
granicą, w tym liczba punktów, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać;

• uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani 
żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas 
studiów w programie Erasmus;

• Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas 
okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie 
lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami „Porozumienia o programie zajęć” lub 
„Porozumienia o programie praktyki”;

• po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany 
przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą „Wykaz 
zaliczeń” lub „Wykaz zrealizowanych prac” (Transcript of Records), w którym 
zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub 
zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów. W przypadku, gdy 
praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce 
zostanie zamieszczona przynajmniej w „Suplemencie do dyplomu”;

• w uczelni przyjmującej będziesz mieć takie same prawa i obowiązki jak 
studenci tej uczelni;

• uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści 
swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa;

• zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/ 
kredytu, do których nabyłeś/nabyłaś prawo przed wyjazdem.

Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a:
• przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej 

z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;

• dopilnować, aby wszystkie zmiany treści „Porozumienia o programie zajęć” lub 
„Porozumienia o programie praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą 
i uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie 
wprowadzone do „Porozumienia” w formie pisemnej;

• spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej pełny ustalony 
okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy 
oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/ 
instytucji przyjmującej;

• wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub 
praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat 
pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą. 
Komisję Europejską lub Narodową Agencję.

Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek 
z powyższych praw i obowiązków:
• dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;

• zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa 
w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni 
macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.

Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj 
się z Narodową Agencją.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez cale życie”
ul. Mokotowska 43, 00-551 WARSZAWA
tel. 022 46 31000; faks: 022 46 31021
www.erasmus.org.pl
erasmus@frse.org.pl ___________
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