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Learning Agreement (LA) – Instrukcje 
 
Informacje wstępne 

 
1. Wzór LA Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany na podstawie wzoru Komisji Europejskiej, liczy 6 stron. 

W nagłówku każdej strony student umieszcza swoje imię i nazwisko (w polu „Student’s name”, stosując opcję 
edycji nagłówka).  

 

2. LA to dokument dotyczący merytorycznej strony wyjazdu. Z tego powodu jego treść należy konsultować  
z Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym, gdyż właśnie od macierzystego Wydziału/Instytutu studenta 
zależy uznanie i zaliczenie jego pobytu za granicą jako części studiów realizowanych w UG. Biuro Współpracy 
Międzynarodowej (BWM) sprawdza przygotowanie tego dokumentu pod względem formalnym. 

 

3. Każdy student wyjeżdżający w ramach Erasmus+ z UG ma obowiązek przygotowania LA wg wzoru na druku 
Uniwersytetu Gdańskiego. Dotyczy to również sytuacji, gdy student wcześniej przygotował LA na druku uczelni 
partnerskiej. Każdy student UG wyjeżdżając do uczelni partnerskiej jest zobowiązany posiadać opieczętowany i  
podpisany (co najmniej przez siebie, Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego  (Pro)Dziekana wydziału 
macierzystego)  LA na druku UG.  

 

4. W trakcie semestru student jest zobligowany do zrealizowania w uczelni przyjmującej przedmiotów/modułów 
o wartości min. 30 ECTS i odpowiednio 60 ECTS w trakcie całego roku akademickiego.   

 

5. W przypadku wyjazdu całorocznego student ma obowiązek przygotowania dwóch osobnych dokumentów – 
jednego dotyczącego semestru zimowego i kolejnego dotyczącego semestru letniego. Ta sama zasada 
obowiązuje w przypadku przedłużenia mobilności.  

 

6. Konieczne jest przygotowanie dokumentu dwustronnie na trzech kartkach, tak aby program 
studiów i ewentualne zmiany określone na stronach 3 i 5 były potwierdzone podpisami i pieczęciami 
odpowiednio na stronach 4 i 6. Inna wersja wydruku nie będzie akceptowana i uniemożliwi kandydatowi 
podpisanie umowy o wyjazd w ramach Erasmus+. 

 

7. LA można podzielić na następujące części: 
• s. 1 – zawiera dane studenta, a także dane teleadresowe uczelni wysyłającej (czyli UG) oraz uczelni 

przyjmującej. W części dotyczącej studenta należy wskazać „Subject area” oraz „Code”. Do ich ustalenia 
służy plik „Kody kierunków i dziedzin”, dostępny na stronach BWM. W części dotyczącej „Receiving 
institution” należy wskazać „Erasmus code” uczelni goszczącej. Ich wykaz jest również dostępny  
na stronach BWM, w pliku „Kody uczelni partnerskich”.  

• s. 2 – zawiera instrukcje dotyczące przygotowania LA i dalszego postępowania z dokumentem.  
• s. 3-4 – część BEFORE THE MOBILITY  
• s. 5-6 – część DURING THE MOBILITY 

 
 

S. 3-4 – BEFORE THE MOBILITY  
 

Jak wskazuje nazwa, ta część dokumentu musi być uzupełniona przed wyjazdem studenta na wymianę, łącznie  
z uzyskaniem podpisów i pieczęci Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego i (Pro)Dziekana wydziału 
macierzystego w UG.  
 

Tabela A: Study programme abroad – Wpisuje się tutaj zajęcia wybrane do zrealizowania w uczelni 
przyjmującej wraz z punktacją ECTS. 
 
Tabela B: Equivalence of course units at sending and receiving institution – W tej tabeli wpisuje się  
te przedmioty z programu studiów studenta w UG, które zostały uznane za ekwiwalenty przedmiotów wybranych 
do realizowania w uczelni partnerskiej. Tabela ta służy ustaleniu, jakich przedmiotów z programu UG student nie 
będzie musiał realizować po powrocie z wymiany – zostaną mu one „przepisane” na podstawie zaliczenia 
określonych przedmiotów w uczelni goszczącej. 
Ważne: Nie chodzi tutaj o szukanie ekwiwalentów na podstawie nazw przedmiotów, ale na podstawie „efektów 
kształcenia”, czyli na podstawie treści sylabusów uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej. 
Tabela B nie może pozostać pusta. 
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Tabela C: „Subjects the student is obliged to complete at the University of Gdańsk after the mobility 
period” – W niektórych przypadkach nie da się uniknąć konieczności zaliczania przedmiotów w uczelni 
macierzystej po powrocie ze stypendium zagranicznego. Powodem jest najczęściej brak ekwiwalentów w uczelni 
goszczącej. W takich sytuacjach przedmioty do zrealizowania w uczelni macierzystej po powrocie ze stypendium 
muszą być koniecznie określone przed wyjazdem studenta i ujęte w tej tabeli.  
 
 
 

S. 5-6 – DURING THE MOBILITY 
 
W ciągu pierwszego miesiąca studiów w uczelni goszczącej student ma możliwość wprowadzenia zmian  
do pierwotnie zatwierdzonego programu zajęć. 
 
Tabela D: Changes to study programme abroad – Tabela  ta służy do wpisania wszystkich przedmiotów, 
które są usuwane lub dodawane do programu zajęć. Przy każdym przedmiocie należy wskazać przyczynę 
wprowadzenia zmiany (R1-5).  
Ważne: Nie wolno skreślać przedmiotów w sposób tradycyjny (odręcznie). 
 
Tabela E: Changes in the equivalence of course units at sending and receiving institution – Zmiany  
w wyborze przedmiotów mogą za sobą pociągnąć zmiany w dobranych do nich ekwiwalentach z programu studiów 
UG. Do odnotowania takich zmian służy tabela E. Do nowych (wprowadzonych w wyniku zmian) przedmiotów 
realizowanych w uczelni goszczącej można dobrać nowe (lub w niektórych przypadkach te same) ekwiwalenty  
z programu UG.  
 

W tej części dokumentu można również wskazać zmiany osób odpowiedzialnych za akceptację programu studiów  
w obu uczelniach. 
 
 
WAŻNE: Kto i kiedy podpisuje dokument? 
 
1. Przed wyjazdem – na s. 4, w części III: w kolejności:  

najpierw student, następnie przedstawiciele UG, czyli Koordynator Wydziałowy/Instytutowy oraz (Pro)Dziekan 
macierzystego wydziału studenta. Te podpisy i pieczęcie muszą być oryginalne.  
W tej postaci, z oryginalnymi podpisami, dokument LA musi być przedłożony w biurze BWM, najpóźniej w dniu podpisania umowy cywilno-
prawnej. 

 
2. Po przyjeździe do uczelni partnerskiej: na s. 4, w części III:  

osoba odpowiedzialna za działania związane z LA w uczelni partnerskiej. 
Gotowy dokument LA należy wgrać (zrobić „upload”) do ESRS (Erasmus Student Registration System) w przeciągu pierwszego miesiąca 
trwania mobilności. 

 
3. Jeżeli student wprowadza zmiany: na s. 6, w części III:  

dokument podpisuje najpierw student, następnie osoba odpowiedzialna za działania związane z LA w uczelni 
partnerskiej i na koniec, Koordynator Wydziałowy/Instytutowy UG.   
Gotowy dokument LA(changes) należy wgrać (zrobić „upload”) do ESRS (Erasmus Students Registration System) w przeciągu pierwszego 
miesiąca trwania mobilności. 

 
 
Uwaga: Wszystkie podpisy w  kompletnym dokumencie LA (także pod zmianami, jeżeli takie będą konieczne) 
muszą się znaleźć w przeciągu pierwszego miesiąca trwania mobilności.  
(daty złożenia podpisów muszą wskazywać poprawny czas akceptacji programu oraz ewentualnych zmian, tj. najpóźniej do końca 
pierwszego miesiąca mobilności).  
  


