I. Przygotowanie Learning Agreement
1. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej Student przygotowuje Learning
Agreement (LA) w porozumieniu z właściwym Prodziekanem. Przygotowanie
LA wiąże się z wyborem przedmiotów, które Student będzie realizował w
trakcie studiów odbywanych za granicą. Wybrane przedmioty powinny
gwarantować realizację efektów uczenia się określonych dla kierunku, na
którym Student studiuje w UE w Katowicach.
2. W uczelni partnerskiej Student realizuje przedmioty dające co najmniej 30 ECTS.
3. Studentowi studiów pierwszego stopnia rekomenduje się wybór przedmiotów z oferty
uczelni partnerskiej przygotowanej dla tego stopnia studiów.
4. Student studiów drugiego stopnia wybiera przedmioty z oferty uczelni partnerskiej
kierowanej tylko do studentów studiów drugiego stopnia.
5. Student wybiera przedmioty, których dotychczas nie realizował w trakcie studiów.
6. Student może wybierać zajęcia oferowane przez uczelnię partnerską, które dają
możliwość realizacji efektów uczenia się określonych w programie studiów dla
semestru, w którym studiuje za granicą oraz dla semestrów kolejnych.
7. Student w części B LA – before the mobility- wskazując przedmioty wybrane z oferty
uczelni partnerskiej, przypisuje im konkretne przedmioty kierunkowe lub
specjalnościowe (jeśli efekty uczenia się są zgodne), w przypadku pozostałych
przedmiotów – wpisuje „elective”.
UWAGA!

W związku z tym Student jest zobowiązany do skontaktowania się z
Egzaminatorem i przedstawienia sylabusa przedmiotu do weryfikacji. Po
uzyskaniu pisemnej zgody Egzaminatora, Student przedstawia stosowny
dokument (potwierdzenie) Prodziekanowi.
Jeżeli Egzaminator stwierdza zgodność efektów uczenia się, ustala, czy na
podstawie efektów zrealizowanych w uczelni partnerskiej:
a) można uznać wszystkie efekty uczenia się wymagane dla przedmiotu
realizowanego w UE w Katowicach i zaliczyć przedmiot po powrocie,

b) można uznać część efektów wskazując równocześnie, które efekty i w
jaki sposób Student musi uzupełnić po powrocie z uczelni zagranicznej.
Tych samych ustaleń należy dokonać w Centrum Języków Obcych w
przypadku, gdy Student wybiera w uczelni partnerskiej lektoraty zgodne
z programem studiów w UE w Katowicach.

W sytuacji zawieszenia zajęć, Student kontaktuje się z Egzaminatorem
mailowo i tą drogą Egzaminator wyraża swoją opinię o możliwości uznania
efektów uczenia się.
Uznanie przedmiotów do wyboru następuje na podstawie decyzji
Prodziekana.
II. Zmiany w LA
1. Jeżeli zachodzi taka konieczności Student, w nieprzekraczalnym terminie
4 tygodni od momentu rozpoczęcia semestru w uczelni partnerskiej, dokonuje
zmian w LA wysyłając do właściwego Prodziekana dokument z wypełnioną
częścią B2 (During the Mobility). Zmiana przedmiotów nie może co do zasady
wpływać na zmianę liczby punktów ECTS zadeklarowanych w LA
przygotowanym przez wyjazdem.

III.

Uznawalność ocen i punktów ECTS
1. Wszystkie przedmioty, które zaliczył Student w uczelni partnerskiej są
uznawane w UE w Katowicach o ile przypisano im punkty ECTS i oceny.
2. Na podstawie Transcript of Records uznawane są efekty uczenia się i punkty
uzyskane w uczelni partnerskiej (w liczbie uzyskanej za granicą) – par. 22, pkt.5
Regulaminu.
3. Jeśli efekty uczenia się są zgodne, na podstawie wcześniej przedstawionej
opinii Egzaminatora, w pierwszej kolejności przedmioty zrealizowane w
uczelni partnerskiej są zaliczane na poczet przedmiotów obowiązkowych kierunkowych i specjalnościowych.
4. Student czwartego semestru studiów pierwszego stopnia ma obowiązek
przystąpić do egzaminu z języków obcych, jeśli nie uzyskał przez wyjazdem
zgody Egzaminatora na uznanie osiągniętych w uczelni partnerskiej efektów
uczenia się. Ewentualne efekty uczenia się i oceny uzyskane w uczelni
partnerskiej z lektoratów/ kursów języka obcego, który Student wybrał w UE w
Katowicach, są uznawane za zaliczenie.

5. Jeśli efekty uczenia się dla przedmiotów zrealizowanych w uczelni partnerskiej
nie pokrywają się z efektami ustalonymi dla przedmiotów kierunkowych i
specjalnościowych ( z semestru w którym Student odbył studia za granicą i
następnych) a przypisano im ocenę i punkty ECTS to:
 zrealizowane przedmioty są uznawane jako przedmioty do wyboru (wszystkie,
które nie odpowiadają przedmiotom obowiązkowym). Student może ukończyć
studia z nadwyżką ECTS (jeśli przed wyjazdem student dokonał wyboru, po
powrocie składa podanie o zwolnienie z uczestniczenia we wcześniej
deklarowanych przedmiotach do wyboru, jeśli nie chce w nich uczestniczyć),
 po powrocie Student ma obowiązek zaliczyć wszystkie brakujące przedmioty
kierunkowe i specjalnościowe objęte programem studiów,
 Student uzgadnia z Wykładowcą zasady przystąpienia do egzaminu. W
przypadku, gdy przedmiot obejmuje też ćwiczenia/ laboratoria Student
zobowiązany jest do uzyskania także zaliczenia,
6. Przedmioty zaliczone bez oceny i / lub punktów ECTS są wpisywane do
suplementu do dyplomu.
IV. Terminy realizacji przedmiotów obowiązkowych po powrocie z
uczelni partnerskiej
1. Przedmioty z semestru zimowego 2021/22 należy zaliczyć do końca letniej
sesji poprawkowej (wrzesień 2022).
2. Przedmioty z semestru letniego należy uzupełnić do końca zimowej sesji
poprawkowej (marzec 2023r.), w przypadku studentów ostatniego semestru
do końca letniej sesji poprawkowej (wrzesień 2022).

