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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZENIA OKRESU STUDIÓW 

ODBYTYCH W RAMACH  PROGRAMU WYMIANY 

MIĘDZYNARODOWEJ: ERASMUS/EURECA/CEEPUS 

 

1. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, czas trwania studiów realizowanych w uczelni zagranicznej, 

wykaz modułów odzwierciedlających efekty kształcenia określone dla programu studiów 

studenta, które zobowiązany jest on zaliczyć w innej uczelni, wraz z liczbą punktów ECTS, 

zatwierdza Dziekan. 

2. Przed planowanym wyjazdem na studia do uczelni zagranicznej należy przedstawić 

Prodziekanowi ds. Dydaktyki następujące dokumenty:  

 Learning Agreement (LA);  

 kartę porównania przedmiotów do realizacji w uczelni zagranicznej  

z przedmiotami z programu studiów obowiązującego w SGGW (formularz nr 1); 

 wypełnioną Kartę uzgodnień (formularz nr 2); 

 sylabusy przedmiotów planowane do realizacji w uczelni zagranicznej. 

3. W przypadku zmian w LA należy wypełnić wykaz przedmiotów po zmianach (Changes) na 

uczelni zagranicznej i nanieść poprawki w karcie porównania przedmiotów i przesłać przez 

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW do Prodziekana ds. Dydaktyki do akceptacji 

dokumentację wraz z nowo wypełnionymi formularzami nr 1 i 2 oraz sylabusami nowych 

przewidzianych do realizacji przedmiotów.  

4. Po zakończeniu pobytu w ramach realizacji studiów w uczelni zagranicznej, student 

powinien: 

a) niezwłocznie po otrzymaniu z uczelni zagranicznej Transcript of records przedstawić 

wyniki uzyskane na uczelni zagranicznej, składając w dziekanacie oryginał dokumentu 

Transcript of records; 

b) złożyć w dziekanacie wypełniony formularz nr 3. 

5. W przypadku, gdy termin sesji zaliczeniowej w uczelni zagranicznej odbywa się w terminie 

późniejszym niż w SGGW, wówczas student powinien złożyć podanie do Prodziekana ds. 

Dydaktyki z prośbą o przesunięcie terminu rejestracji na późniejszy termin (formularz 

F.VI.7). 

6. W przypadku, gdy studia w ramach programu wymiany obejmowały cały rok, przedmioty 

należy wpisać z podziałem na dwa semestry.  

7. Wykaz przedmiotów przedstawiony w dokumentach: Learning Agreement 

(z uwzględnieniem zmian - Changes), Transcript of records oraz w karcie porównania 

przedmiotów (formularz nr 3) powinien być zgodny. 

8. W przypadku niezgodności pomiędzy programem studiów zatwierdzonym zgodnie z pkt. 1. 

a zrealizowanym programem, Prodziekan ds. Dydaktyki wyznacza moduły konieczne do 

uzupełnienia i terminy ich zaliczenia. Spełnienie tych wymagań powoduje zaliczenie danego 

okresu studiów. Do czasu zaliczenia danego etapu studiów, Prodziekan ds. Dydaktyki 

decyduje o sposobie rejestracji na kolejny semestr. 
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Formularz 1. Karta porównania przedmiotów przewidzianych do realizacji w ramach 

wymiany z przedmiotami zgodnymi z planem studiów w SGGW 

 

Imię i nazwisko:   ……………………………………………….….   Nr albumu:…………… 

Kierunek studiów: ………………………………………………….......................................... 

Rok studiów: ………………/Semestr  studiów…………………/Stopień studiów: …………. 

Nazwa uczelni zagranicznej: ………………………………………………………………….. 

Przedmioty realizowane  

w uczelni zagranicznej (odpowiadające 

przedmiotom realizowanym w SGGW) 

Punkty 

ECTS 

Przedmioty według programu 

studiów przewidziane do realizacji  

w semestrze    ……………..     

w SGGW (odpowiadające 

przedmiotom realizowanym  

w uczelni zagranicznej) 

Punkty 

ECTS 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 =  = 

 

Data: __________________  __________________  

 

Student 

 

------------- 

(podpis) 

 

                                                                         Prodziekan ds. Dydaktyki 

                                                                          

                                                                         -------------------------------- 

                                                                 (podpis i pieczątka imienna) 
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Formularz 2. 

KARTA UZGODNIEŃ 

 

Imię i nazwisko studenta:  
 

Wydział macierzysty, 

kierunek: 

 

Cykl  (I czy II) i rok studiów: 
 

Numer albumu:  

Uczelnia goszcząca: 
 

Kraj: 
 

 

Planowany termin pobytu na studiach wymiennych LLP/Erasmus:  

od: ________________________________ do: ________________________________ 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH STUDENTA ROKU _________NA SGGW                               

W ROKU AKADEMICKIM                   / 

 

Lp. Nazwa przedmiotu obowiązującego studenta na 

SGGW 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Przedmiot zostanie 

zaliczony na 

podstawie 

zrealizowanego 

Learning Agreement. 

1.    
TAK / NIE 

2.    
TAK / NIE 

3.    
TAK / NIE 

4.    
TAK / NIE 

5.    
TAK / NIE 

6.    
TAK / NIE 

7.    
TAK / NIE 

8.    
TAK / NIE 

9.    
TAK / NIE 
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Data: __________________  __________________  

 

Student 

 

------------- 

(podpis) 

 

                                                                         Prodziekan ds. Dydaktyki 

                                                                          

                                                                         -------------------------------- 

                                                                 (podpis i pieczątka imienna) 
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Formularz 3. Karta porównania przedmiotów zrealizowanych w ramach wymiany  

z przedmiotami zgodnymi z planem studiów w SGGW 

 

Imię i nazwisko:   ……………………………………………….….   Nr albumu:…………… 

Kierunek studiów: ………………………………………………….......................................... 

Rok studiów: ………………/Semestr  studiów…………………/Stopień studiów: …………. 

Nazwa uczelni zagranicznej: ………………………………………………………………….. 

Przedmioty zrealizowane  

w uczelni zagranicznej 

(odpowiadające przedmiotom 

realizowanym w SGGW) 

Punkty 

ECTS 

Ocena      

uzyskana  

w uczelni 

zagranicznej 

Ocena 

odpowiadająca 

ocenie  

w SGGW* 

Przedmioty 

według programu 

studiów  

przewidziane do 

realizacji  

w semestrze    

……………..    w 

SGGW, 

odpowiadające 

przedmiotom 

realizowanym w 

uczelni 

zagranicznej 

Punkty 

ECTS 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 =    = 

* Wypełnia Prodziekan ds. Dydaktyki 

 

Data: __________________  __________________  

 

Student 

 

------------- 

(podpis) 

 

                                                                         Prodziekan ds. Dydaktyki 

                                                                          

                                                                         -------------------------------- 

                                                                 (podpis i pieczątka imienna) 

 
 


