
        

 

 

 

INSTRUKCJA SYSTEMU JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
Dokumentowanie wyjazdów 

na studia i praktyki 

studenckie w ramach 

programu Erasmus + 

nr WKPiI/I10/2016 Wydanie 2 

z dnia: 4.11.2016 r. Ważny od: 08.11.2016 

Opracowanie: Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ 

Prodziekani ds. Studenckich 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab. prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL INSTRUKCJI 

Instrukcja ma na celu wskazanie sposobu postępowania studenta Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego, który uczestniczy w programie Erasmus+ na 

poszczególnych etapach, tj. przed wyjazdem na stypendium, podczas pobytu oraz po 

powrocie ze stypendium. Procedura reguluje terminy uzupełnienia różnic 

programowych oraz zaliczenia semestru. 
 

ZAKRES INSTRUKCJI 

Instrukcja obejmuje studentów starających się o udział w programie Erasmus+ , studentów 

zakwalifikowanych do wyjazdu na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus + 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej, pracowników Wydziału 

Humanistyczno-Społecznego zaangażowanych w realizację programu Erasmus+ 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego 

2. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

3. Prodziekani ds. Studenckich  

4. Kierownik Dziekanatu 

5. Pracownik Dziekanatu zaangażowany w obsługę studentów biorących udział w 

wymianie 

6. Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+  

7. Katedralni Opiekunowie programu Erasmus+ 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY / INSTRUKCJI 

1. Sposób postępowania w ramach procedury ściśle koresponduje z Regulaminem 

wymiany studenckiej – wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach 

Programu Erasmus + w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – 

Białej (Student Mobility Study-SMS) (Zarządzenie Rektora ATH Nr 

927/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku).  

2. W programie Erasmus+ może wziąć udział Student  ATH każdego rodzaju i 
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poziomu studiów, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów oraz  ma  

pełną  aktualną  rejestrację  na  studiach  w  chwili  ubiegania  się  o  wyjazd;  

student  będący na urlopie  dziekańskim  lub  innym  okolicznościowym  nie  

może  wyjechać  na  studia zagraniczne Erasmus+.  

 

Etap I – przed wyjazdem na stypendium 

a. Informacje o harmonogramie  rekrutacji na wyjazd na studia zagraniczne w 

ramach programu Erasmus+ są przekazane przez Koordynatora Wydziałowego 

w formie ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej WHS na 

początku letniego semestru w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. 

Student składa Wstępne podanie na wyjazd w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Koordynatora. 

b. Rozmowy kwalifikacyjne odbywające się w części w języku obcym, w którym 

Student zamierza odbyć studia, przeprowadza Koordynator Wydziałowy wraz 

z nauczycielami z poszczególnych katedr, sprawującymi opiekę nad 

Studentami biorącymi udział w programie  Erasmus+. 

c. Student przynosi na rozmowę kwalifikacyjną następujące dokumenty: 

 wykaz osiągnięć (Załącznik 1) w języku polskim, w którym Student 

określa motywację do wyjazdu i przedstawia swoje osiągnięcia, działalność 

prowadzoną na uczelni i poza nią, ewentualny udział w programie opieki 

nad studentami zagranicznymi, itp., 

 zaświadczenie o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów wydane 

przez dziekanat,  

 wstępną wersję Karty Zaliczeń zawierającą zestawienie przedmiotów, które 

zamierza studiować na wybranej przez siebie uczelni zagranicznej wraz z 

ich odpowiednikami, przedmiotami przewidzianymi przez program 

studiów na ATH. Aby przygotować wstępną wersję Karty Zaliczeń, 

Student kontaktuje się z Sekretarzem Katedry właściwej dla swojego 

kierunku studiów w celu uzyskania listy przedmiotów wraz z właściwymi 

dla nich punktami ECTS, które są przewidziane w programie studiów i 

będą realizowane na ATH w semestrze, który Student zamierza spędzić na 

uczelni zagranicznej. Student przygotuje listę przedmiotów dostępnych na 

uczelni partnerskiej, będących odpowiednikami przedmiotów 

realizowanych na ATH podczas jego planowanej nieobecności. 

d. W procedurze kwalifikacyjnej szczegółowo doprecyzowanej w § 8. 

Regulaminu wymiany studenckiej – wyjazdy studentów na studia zagraniczne 

w ramach Programu Erasmus + w Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku – Białej (Student Mobility Study-SMS) (Zarządzenie Rektora ATH Nr 

927/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku) pod uwagę brane są: 

 średnia ocen z całego toku studiów; 

 opinia Prodziekana ds. Studenckich wyrażona w ocenie punktowej (0-5), 

wystawiona na podstawie opinii Koordynatora Wydziałowego 

uwzględniająca: 

 zbieżność efektów kształcenia możliwych do uzyskania w ATH 

z zaplanowanymi do uzyskania za granicą, 
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 udział Studenta w programie opieki nad studentami zagranicznymi, 

 działalność prowadzoną w ATH i poza nią, 

 inne osiągnięcia  - na podstawie wykazu osiągnieć – (Załącznik 1).  

 W przypadku, gdy Prodziekan ds. Studenckich przyznaje zero punktów, 

Student nie może uczestniczyć w dalszych etapach postępowania 

kwalifikacyjnego; 

 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku obcym przez 

Koordynatora Wydziałowego  oraz katedralnego opiekuna programu Erasmus+, 

sprawującego opiekę nad Studentami biorącymi udział w 

programie  Erasmus+ w zależności od tego, na którym kierunku i w jakim 

języku obcym studiuje Student ubiegający się o udział w programie (0-5 

pkt).   

e. O zakwalifikowaniu się na studia decyduje suma punktów obliczona wg 

następującego algorytmu: W = 2 x średnia ocen ze studiów + punkty przyznane 

przez Prodziekana ds. Studenckich (0-5pkt) + wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

(max 5 pkt). Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

f. W terminie 14 dni od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych Koordynator 

Wydziałowy przygotowuje i przekazuje do wiadomości Studentów Listę 

zakwalifikowanych studentów (w razie potrzeby także Listę rezerwową) 

zatwierdzoną przez Komisję Wydziałową ds. Programu Erasmus+, w której 

skład wchodzą: 

 Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+, 

 kierownik dziekanatu wydziału, 

 pracownik dziekanatu zaangażowany w bezpośrednią realizację programu/ 

obsługę studentów biorących udział w wyjeździe na studia zagraniczne w 

ramach Programu Erasmus +, 

 katedralni opiekunowie programu Erasmus+, sprawujący opiekę nad 

Studentami biorącymi udział w programie  Erasmus+ w zależności od tego, 

na którym kierunku studiuje student ubiegający się o udział w programie. 

g. Student, który został zakwalifikowany na wyjazd na studia zagraniczne w 

ramach programu Erasmus+ ma prawo do rezygnacji z wyjazdu. W przypadku 

rezygnacji z wyjazdu Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia 

(Załącznik 3) o rezygnacji z wyjazdu na studia zagraniczne w formie pisemnej 

i złożenia go w dziekanacie.  Oświadczenie przechowywane jest w teczce 

Studenta. 

h. Student, który został zakwalifikowany na wyjazd na studia zagraniczne w 

ramach programu Erasmus+ , uzyskał nominację na wyjazd oraz potwierdzenie 

przyjęcia przez Uczelnię Partnerską w formie listu akceptującego, tzw. Letter 

of Acceptance, przygotowuje następujące dokumenty, przedstawia je do 

akceptacji Wydziałowemu Koordynatorowi, po czym składa je w dziekanacie: 

 Learning Agreement przygotowany w porozumieniu z administratorem 

katedralnym sprawującym opiekę nad Studentami biorącymi udział w 

programie  Erasmus+ (w zależności od tego, na którym kierunku i w jakim 

języku obcym studiuje Student ubiegający się o udział w programie) w taki 

sposób,  aby  zminimalizować  różnice  pomiędzy  efektami  kształcenia 
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możliwymi  do  uzyskania  podczas  studiów za granicą  a efektami  

kształcenia,  które powinny być uzyskane w tym samym czasie w ATH. 

Student jest zobowiązany do realizacji na uczelni zagranicznej przedmiotów 

o łącznej liczbie minimum 20 punktów ECTS, tak, aby łącznie z punktami 

uzyskanymi za przedmioty zaliczane na ATH w ramach różnic 

programowych uzyskać ogółem 30 punktów ECTS w danym semestrze.   

 Learning Agreement zatwierdza i podpisuje Koordynator Wydziałowy. 

W przypadku, gdy Student planuje studia w języku wykładowym innym niż 

język angielski, dokument musi zostać zaakceptowany przez właściwego 

administratora katedralnego sprawującego opiekę nad Studentami biorącymi 

udział w programie  Erasmus+  

 Egzemplarz Learning Agreement zostaje złożony do Dziekanatu przed 

wyjazdem na studia/praktyki zagraniczne i przechowywany jest w teczce 

Studenta. 

 Karta zaliczeń – przygotowana w porozumieniu z właściwym 

administratorem katedralnym sprawującym opiekę nad Studentami biorącymi 

udział w programie  Erasmus+ w danej katedrze, zawiera kursy objęte 

programem kształcenia na ATH, ich odpowiedniki (kursy do zaliczenia na 

uczelni zagranicznej) i różnice programowe do zaliczenia na ATH po 

powrocie. Kartę Zaliczeń zatwierdza i podpisuje Koordynator oraz Dziekan. 

Dziekan, podpisując Kartę zaliczeń, wyznacza następujące terminy 

zaliczenia przez Studenta różnic programowych: do 31 marca (jeśli pobyt na 

stypendium obejmuje semestr zimowy) lub do 31 października (jeśli pobyt 

na stypendium obejmuje semestr letni). Podpisany egzemplarz Karty 

zaliczeń zostaje złożony do Dziekanatu przed wyjazdem na studia 

zagraniczne i jest przechowywany w teczce studenta. Na wniosek studenta 

dziekan może przedłużyć wskazany termin zaliczenia różnic programowych 

o 2 tygodnie. 

 Transcript of Records before mobility – zawiera wykaz dotychczasowych  

zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej – Student zobowiązany jest do 

uzyskania wydruku z systemu eHMS w języku angielskim, który  wydawany 

jest  przez Dziekanat i może stanowić załącznik do Transcript of Records. 

 List akceptacyjny tzw. Letter of Acceptance, czyli pismo z Uczelni 

Partnerskiej potwierdzające przyjęcie studenta na studia. Pismo przysłane 

jest na adres Studenta lub ATH.  Dodatkowy komplet w/w dokumentów 

należy złożyć w dziekanacie.  

 Oświadczenie Studenta o wyjeździe na studia zagraniczne – Student 

zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia (Załącznik 2) w Dziekanacie 

przed wyjazdem na studia zagraniczne. 

 Podanie do Prodziekana ds. Studenckich  o wyrażenie zgody na wyjazd na 

studia zagraniczne – student składa w dziekanacie na miesiąc przed 
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wyjazdem 

 Podanie do Prodziekana ds. Studenckich  o przyznanie Indywidualnej 

Organizacji Studiów na semestr, w którym będzie przebywał poza uczelnią -– 

student składa w dziekanacie na miesiąc przed wyjazdem. 1 

i. W BWA student składa: 

 „Porozumienie o programie zajęć" – tzw. „Learning Agreement" 

 „List akceptacyjny" – tzw. „Letter of Acceptance" 

j. Student powinien dopełnić innych formalności określonych przez Uczelnię 

Partnerską, w której będzie studiował (zgodnie z wytycznymi na stronie 

internetowej lub/i zawartymi w informatorze). 

 

k. Obowiązkiem Studenta jest ubezpieczenie się (koszty leczenia) przed 

rozpoczęciem studiów zagranicznych na cały okres podróży oraz pobytu na 

studiach za granicą i obowiązkowo dostarczenie do BWA kopii Europejskiej 

Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dobrowolnie dodatkowego 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

odpowiedzialności cywilnej. 

l. Student jest odpowiedzialny za terminowe wysłanie dokumentów do Uczelni 

Partnerskiej. 

 

Etap II – podczas pobytu na stypendium 

a. Student jest zobowiązany do skontaktowania się z nauczycielami 

prowadzącymi przedmioty na ATH wymienione w Karcie Zaliczeń w terminie 

do 30 dni od daty przyjazdu do Uczelni Partnerskiej celem poinformowania o 

pobycie na stypendium i o przewidywanej formie zaliczenia przedmiotu, tj. w 

formie przepisania oceny na podstawie oceny uzyskanej na Uczelni Partnerskiej 

lub w formie zaliczenia w ramach różnic programowych. 

b. Student jest zobowiązany do skontaktowania się z właściwym administratorem 

katedralnym sprawującym opiekę nad Studentami biorącymi udział w 

programie  Erasmus+ w terminie do 30 dni od daty przyjazdu do Uczelni 

Partnerskiej w przypadku potrzeby dokonania ewentualnych zmian w 

programie studiów, tzn. Changes to Learning Agreement. 

c. W przypadku potrzeby dokonania zmian w Learning Agreement, tzn. Changes to 

Learning Agreement, Student zobowiązany jest w terminie do 30 dni od daty 

przyjazdu do Uczelni Partnerskiej do przygotowania w porozumieniu z 

właściwym administratorem katedralnym sprawującym opiekę nad Studentami 

biorącymi udział w programie  Erasmus+ uaktualnionej wersji Learning 

Agreement oraz Karty zaliczeń, a następnie przesłanie tych dokumentów w 

wersji elektronicznej do dziekanatu. Student zobowiązany jest to dostarczenia 

uaktualnionych i uzupełnionych egzemplarzy Learning Agreement oraz Karty 

zaliczeń w formie papierowej do dziekanatu bezpośrednio po powrocie ze 

stypendium. 

 

Etap III – po ukończeniu okresu studiów za granicą 

                                                 
1 Student jest zobowiązany do złożenia przed wyjazdem kompletnego porozumienia IOS. 
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a. Po powrocie ze stypendium Student kontaktuje się z Koordynatorem 

Wydziałowym przedkładając następujące dokumenty: 

 Transcript of records after mobility (wykaz przedmiotów wraz z ocenami 

otrzymanymi przez Studenta na uczelni zagranicznej), jeżeli kurs nie posiada 

odpowiednika anglojęzycznego należy zwrócić się do Uczelni Partnerskiej z 

prośbą o tłumaczenie robocze, 

 Kartę zaliczeń. 

b. Na podstawie dokumentu Transcript of Records after mobility, Koordynator 

wpisuje do Karty Zaliczeń oceny, uzyskane z przedmiotów zrealizowanych w 

ramach Learning Agreement na uczelni zagranicznej, które zostały przed 

wyjazdem (bądź w jego trakcie, w terminie wyznaczonym przez Regulamin, w 

ramach tzw. Changes to Learning Agreement) zatwierdzone jako odpowiednik 

przedmiotów realizowanych na ATH. 

c. Z uzupełnioną o oceny Kartą Zaliczeń Student niezwłocznie zgłasza się do 

poszczególnych nauczycieli prowadzących dany przedmiot celem przekazania 

oceny, jaką należy wpisać do protokołu elektronicznego. 

d. Przedmioty, które nie zostały przed wyjazdem zatwierdzone jako odpowiednik 

przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej Student zalicza po 

powrocie ze stypendium w terminie wskazanym przez Dziekana w Karcie 

Zaliczeń, tj.: do 30 marca (jeśli pobyt na stypendium obejmował semestr 

zimowy) – na wniosek studenta dziekan może przedłużyć wskazany termin o 2 

tygodnie lub do 31 października (jeśli pobyt na stypendium obejmował semestr 

letni) – na wniosek studenta Dziekan może przedłużyć wskazany termin o 2 

tygodnie. 

e. Student zobowiązany jest to złożenia w dziekanacie w terminie 30 dni od daty 

powrotu ze stypendium następujących dokumentów: 

 Confirmation of stay/Potwierdzenie pobytu na studiach (kopia) 

 Transcript of Records after mobility/wykaz przedmiotów wraz z ocenami 

otrzymanymi przez Studenta na uczelni zagranicznej (oryginał), jeżeli kurs 

nie posiada odpowiednika anglojęzycznego należy zwrócić się do Uczelni 

 Learning Agreement (oryginał) 

 Karta Zaliczeń (oryginał) 
 

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ / INSTRUKCJĄ 

Regulamin wymiany studenckiej – wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach 

Programu Erasmus + w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej 

(Student Mobility Study-SMS) (Zarządzenie Rektora ATH Nr 927/2014/2015 z dnia 30 

czerwca 2015 roku) 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wykaz osiągnięć (Załącznik nr 1) 

2. Wzór Oświadczenia studenta o wyjeździe na studia zagraniczne (Załącznik nr 2) 

3. Wzór Oświadczenia studenta o rezygnacji z wyjazdu na studia zagraniczne 

(Załącznik 3) 
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4. Druk porozumienia o programie zajęć (tzw. Learning Agreement) (Załącznik nr 4) 

5. Druk dokumentu obejmującego wykaz przedmiotów zrealizowanych na ATH (tzw. 

Transcript of Records before mobility) (Załącznik nr 5) 

6. Druk dokumentu obejmującego wykaz przedmiotów wraz z ocenami otrzymanymi 

przez Studenta na uczelni zagranicznej (tzw. Transcript of Records after mobility) 

(Załącznik nr 6) 

7. Druk Karta Zaliczeń (Załącznik nr 7) 

8. Druk dokumentu obejmującego zmiany do porozumienia o programie zajęć (tzw. 

Changes to Learning Agreement). (Załącznik nr 8) 

9. Druk dokumentu Wstępne zgłoszenie na wyjazd (Załącznik nr 9) 
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Załącznik nr 1 

.................................................................................................... 

(nazwisko i imię) 

Kierunek .................................... specjalność: ......................... 

Rok ........... Sem. ........... 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia /drugiego stopnia * 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne* 

Adres do korespondencji: ............................................................................. 

Telefon kontaktowy: .................................. Adres e-mail: ............................ 
*) niepotrzebne skreślić 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ* 

Lp. Rodzaj osiągnięcia/działalności Data Miejsce 

    

    

    

    

 

 

……………………………….. 

(własnoręczny podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 

* Proszę potwierdzić stosownymi dokumentami 
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Załącznik nr 2 

................................................................................................... 

(nazwisko i imię) 

Kierunek .................................... specjalność: ......................... 

Rok ........... Sem. ........... 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia /drugiego stopnia * 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne * 

Adres do korespondencji: ............................................................................. 

Telefon kontaktowy: .................................. Adres e-mail: ............................ 
*) niepotrzebne skreślić 

 

Szanowna Pani/Szanowny Pan 

 

…………………………………… 

Dziekan 

/ Prodziekan ds. studenckich i promocji 

/ Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

Wydział Humanistyczno-Społeczny  

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

O WYJEŹDZIE NA STUDIA ZAGRANICZNE 

 

Niniejszym oświadczam, iż w związku z udziałem w programie Erasmus+ 

w terminie od ……………………..………    do  …………………………………  
(planowana data rozpoczęcia i zakończenia studiów/praktyki)  

będę przebywał/a w ramach wymiany międzynarodowej 

w: ………………………………………………. ………………………………….. 

(nazwa uczelni/instytucji zagranicznej)    

w …………………………………… ………………………………………………. 
(miejscowość, kraj) 

……………………………….. 

(własnoręczny podpis studenta) 

 

 

 

Bielsko-Biała, dn. ………………….. 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik  nr 3 

.................................................................................................... 

(nazwisko i imię) 

Kierunek .................................... specjalność: ......................... 

Rok ........... Sem. ........... 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia /drugiego stopnia * 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne* 

Adres do korespondencji: ............................................................................. 

Telefon kontaktowy: .................................. Adres e-mail: ............................ 
*) niepotrzebne skreślić 

 

Szanowna Pani/Szanowny Pan 

 

…………………………………… 

Dziekan 

/ Prodziekan ds. studenckich i promocji 

/ Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

Wydział Humanistyczno-Społeczny  

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

O REZYGNACJI Z WYJAZDU NA STUDIA ZAGRANICZNE 

 

Niniejszym oświadczam, iż złożyłam/-em rezygnację z udziału w programie 

Erasmus+ w terminie od …………………………..…do  …………………………….. 
(planowana data rozpoczęcia i zakończenia studiów/praktyki)  

w ramach wymiany międzynarodowej w: ……………………………………………….  

(nazwa uczelni/instytucji zagranicznej)    

w …………………………………… ………………………………………………. 
(miejscowość, kraj) 

 

……………………………….. 

(własnoręczny podpis studenta) 

 

Bielsko-Biała, dn. ………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf

