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Procedura uznawania wyników nauki  
uzyskanych za granicą przez studentów 

Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 
 
 
 

1. Niniejsza procedura znajduje zastosowanie do uznawania wyników uzyskanych przez 
studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (dalej: Uczelnia) 
za granicą, zarówno w czasie wyjazdów realizowanych w ramach programu Erasmus, 
jak i w przypadku wyjazdów realizowanych na mocy innych umów o współpracy z 
instytucjami zagranicznymi. 
 

2. Uczelnia stosuje zasadę pełnej uznawalności wyników nauki uzyskanych przez jej 
studentów w czasie studiów i praktyk za granicą. 

 
3. Przed wyjazdem do instytucji zagranicznej student ma obowiązek uzgodnić z Uczelnią 

program kształcenia za granicą. Program ten jest zatwierdzany przez Prorektora ds. 
dydaktycznych lub przez kierownika odpowiedniego Zakładu, prowadzącego 
kierunek, na którym zarejestrowany jest wyjeżdżający student. 
 

4. Wszelkie zmiany wprowadzane w zatwierdzonym już programie kształcenia za 
granicą każdorazowo muszą zostać zatwierdzone przez Prorektora ds. dydaktycznych 
lub przez kierownika odpowiedniego Zakładu, prowadzącego kierunek, na którym 
zarejestrowany jest wyjeżdżający student. 
 

5. Po zakończeniu wyjazdu w celu kształcenia za granicą student ma obowiązek 
przedstawić, w terminie wskazanym mu uprzednio przez Uczelnię, wykaz zaliczeń 
uzyskanych za granicą, który stanowić będzie podstawę do uznania wyników 
osiągniętych w czasie studiów lub praktyki za granicą. 
 

6. Zaliczenia okresu studiów za granicą dokonuje Prorektor ds. dydaktycznych, we 
współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy zagranicznej. W przypadku, 
gdy student uzyskał za granicą 30 ECTS, dokonuje się pełnego zaliczenia okresu 
studiów (semestru). W przypadku, gdy student uzyskał za granicą mniej niż 30 ECTS, 
Uczelnia wskazuje mu przedmioty, które musi on zaliczyć w określonym terminie, by 
zostać zarejestrowanym na kolejnym semestrze studiów bądź by ukończyć studia. 
 

7. W procesie uznawania wyników osiągniętych za granicą zalicza się wszystkie punkty 
ECTS przyznane studentowi przez instytucję zagraniczną, a oceny uzyskane za 
granicą przelicza się według skali ocen stosowanych w Uczelni, na podstawie 
informacji o skali ocen, uzyskanych od instytucji zagranicznej przyjmującej studenta. 
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8. Student ma prawo wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej uznania wyników 
osiągniętych w instytucji zagranicznej. Odwołanie wnosi się do Rektora w terminie 
14 dni od daty podjęcia decyzji o uznaniu wyników osiągniętych za granicą. 
 

9. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

Poznań, 06 maja 2013 r.      /-/ dr J. Nowomiejski 
          Prorektor 

 

 

 


