Uchwała nr 7/II/2013
Rady Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18.02.2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udziału studentów WPAE
w programie LLP-ERASMUS i innych zagranicznych programach stypendialnych
realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim

Mając na względzie istotę i cel europejskiego systemu kształcenia LLP-ERASMUS
oraz innych zagranicznych programów stypendialnych ustala się następujące szczegółowe
warunki udziału w nich studentów WPAE:
1. Warunkiem koniecznym skierowania studenta na uczelnię zagraniczną jest zaliczenie
przez niego na WPAE roku poprzedzającego okres studiów w uczelni przyjmującej oraz
uzyskanie średniej ze wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów nie mniejszej niż 3,75.
2. Jednorazowo na uczelni zagranicznej można studiować dwa następujące po sobie
semestry.
3. Student może zostać zakwalifikowany na następny zagraniczny program stypendialny po
zaliczeniu kolejnego roku na WPAE.
4. Podstawą studiów w programach zagranicznych jest realizowanie indywidualnego
programu studiów m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na uczelni
przyjmującej.
5. Przed wyjazdem student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie „Porozumienie o
programach zajęć” zatwierdzone przez Koordynatora Programu i właściwego
Prodziekana. Niedopuszczalne jest uzyskiwanie zaliczeń z przedmiotów ujętych w
„Porozumieniu o programach zajęć” na początku semestru lub w trybie eksternistycznym.
6. Wszelkie zmiany w pierwotnie zatwierdzonym programie zajęć należy uzgodnić z
Koordynatorem Programu w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia studiów na innej
uczelni i niezwłocznie złożyć w dziekanacie w celu zatwierdzenia przez właściwego
Prodziekana.
7. Po zakończeniu realizacji programu stypendialnego student zobowiązany jest przedstawić
Koordynatorowi Programu wykaz uzyskanych zaliczeń włącznie z punktami ECTS
(Transcript of Records) w celu zatwierdzenia i przetłumaczenia na język polski. W

uzasadnionych przypadkach właściwy Prodziekan może wnosić o przedłożenie innych
potwierdzeń zrealizowania założeń programowych.
8. Przedmioty zaliczone przez studenta na uczelni zagranicznej w ramach programów LLPERASMUS, ujęte w „Porozumieniu o programach zajęć” wraz z uzyskanymi punktami
ECTS, liczbą godzin i formą zajęć, podlegają wpisowi przez studenta do USOSWeb (na
podstawie tłumaczenia zatwierdzonego przez Koordynatora Programu).
9. Podstawą zaliczenia roku przez studenta uczestniczącego w programie LLP-ERASMUS
jest zrealizowanie w/w Porozumienia oraz uzyskanie liczby punktów kredytowych
określonych w uchwale Rady Wydziału. Decyzję o ewentualnym zaliczeniu nadwyżki
punktów kredytowych, uzyskanych w danym roku na poczet przyszłych lat, w ramach
przedmiotów do wyboru podejmuje właściwy Prodziekan.
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