ZARZĄDZENIE NR 18
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu
kierowania studentów przez Uniwersytet Warszawski do innej uczelni
w celu realizacji części programów studiów

Na podstawie § 1 ust. 3 i § 2 ust. 3 uchwały nr 294 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zasad kierowania studentów do
innej uczelni lub instytucji (Monitor UW z 2007 r. Nr 8, poz. 356) oraz § 22 ust. 2
Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2006 r. Nr 9A, poz.
137) postanawia się, co następuje:

§1
1. Student może zrealizować część programu studiów na innej uczelni krajowej lub
zagranicznej na podstawie porozumienia o realizacji programu kształcenia lub programu
zajęć (learning agreement), zwanego dalej „Porozumieniem” podpisanego przez
Uniwersytet Warszawski, inną uczelnię oraz studenta. Wzór Porozumienia o realizacji
programu zajęć w języku polskim określa załącznik nr 1. Wzór Porozumienia o realizacji
programu zajęć w języku angielskim określa załącznik nr 2.
2. Porozumienie w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego podpisuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.
3. Porozumienie podpisywane jest przed wyjazdem studenta do uczelni przyjmującej. W
wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest podpisanie Porozumienia w terminie
późniejszym, jednak nie później niż trzy tygodnie po rozpoczęciu roku akademickiego na
uczelni przyjmującej.
4. Student, który na podstawie Porozumienia, o którym mowa w ust. 1 realizuje część
programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej nie traci prawa do
pobierania świadczeń pomocy materialnej.
§2
1. Porozumienie określa wykaz przedmiotów, które student powinien zrealizować na
uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów zaliczeniowych (credits), jakie są przyznawane
za ich zaliczenie.
2. Wybór przedmiotów, o których mowa w ust. 1, jest ustalany w porozumieniu z
kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej lub wyznaczonym przez niego
pracownikiem jednostki i powinien zapewniać zbieżność efektów kształcenia przedmiotów
wybranych na uczelni przyjmującej oraz przedmiotów z programu studiów, zgodnie ze
standardami kształcenia. Wybór jest dokonywany na podstawie sylabusów przedmiotów
oraz zakładanych efektów kształcenia.
3. Jeżeli po przybyciu do uczelni przyjmującej okaże się, że z przyczyn niezależnych od
studenta, nie może on zrealizować przedmiotów wymienionych w Porozumieniu, student

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uniwersytet Warszawski. Odpowiednio stosuje
się przepisy ust. 1 i 2.
§3
1. Na podstawie Porozumienia student w porozumieniu z kierownikiem podstawowej
jednostki organizacyjnej lub wyznaczonym przez niego pracownikiem jednostki sporządza
potwierdzenie uznania zaliczeń, zawierające listę przedmiotów, które student zamierza
zrealizować podczas pobytu na uczelni przyjmującej wraz punktami zaliczeniowymi oraz
przypisane tym przedmiotom odpowiedniki przedmiotów z programu studiów wraz z
punktami zaliczeniowymi.
2. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 zdanie drugie, potwierdzenie uznania zaliczeń jest
podpisywane przed wyjazdem studenta do uczelni przyjmującej przez studenta oraz
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub pracownika jednostki przez niego
upoważnionego. Wzór Potwierdzenia uznania zaliczeń określa załącznik nr 3.
3. Przedmioty zrealizowane w uczelni przyjmującej zostaną uznane zamiast
przedmiotów z programu studiów, wymienionych w potwierdzeniu uznania zaliczeń. Jeżeli
przedmioty zrealizowane w uczelni przyjmującej zostaną uznane zamiast wszystkich
przedmiotów z programu studiów składających się na dany etap studiów, studentowi
zalicza się ten etap studiów.
4. W przypadku zmiany Porozumienia, zmianie ulega także Potwierdzenie uznania
zaliczeń.
§4
1. Część programu studiów uznaje się za zrealizowany przez studenta na innej uczelni
na podstawie przedłożonego przez niego wykazu zaliczeń (transcript of records),
zgodnego z Porozumieniem oraz Potwierdzeniem uznania zaliczeń. Wzór Wykazu zaliczeń
w języku polskim określa załącznik nr 4. Wzór Wykazu zaliczeń w języku angielskim
określa załącznik nr 5.
2. Wykaz zaliczeń zawiera przedmioty zaliczone przez studenta na uczelni
przyjmującej, przyporządkowane im punkty zaliczeniowe oraz uzyskane oceny w skali
stosowanej na uczelni przyjmującej oraz ewentualnie skali ECTS.
3. W przypadku nieprzeliczenia oceny stosowanej na uczelni przyjmującej na skalę
ECTS, student zobowiązany jest dołączyć do wykazu zaliczeń opis systemu oceniania i
skali ocen obowiązujących na uczelni przyjmującej.
4. Na podstawie wykazu zaliczeń dokonuje się przeliczenia ocen zgodnie z regułami
stosowanymi na Uniwersytecie Warszawskim, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przeliczone oceny wlicza się do średniej ocen etapu studiów.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

