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Ustalenia dotyczące zaliczania przedmiotów w IFG  

dla osób wyjeżdżających na stypendia ERASMUS+ 

• Przed wyjazdem w porozumieniu z Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich w IFG należy wypeł-

nić Tabelę ekwiwalentów, w której znajdą się przedmioty oferowane przez uczelnię goszczącą bę-

dące ekwiwalentami do przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danego semestru, a także 

przedmioty, do których nie zostaną ustalone ekwiwalenty.  

• Ekwiwalentami mogą być przedmioty oferowane przez uczelnię goszczącą na różnych latach stu-

diów. Ważne, aby tematyką i/lub dziedziną były zbliżone do przedmiotów do realizacji w IFG w se-

mestrze, w którym odbywa się wyjazd. Ostateczną decyzję o uznaniu przedmiotu jako ekwiwalentu 

podejmuje Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich. Wszelkie późniejsze zmiany ekwiwalentów wy-

magają każdorazowo akceptacji Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich. Suma punktów ECTS za 

przedmioty realizowane w uczelni goszczącej po przeliczeniu na skalę UAM oraz za przedmioty za-

liczone w UAM za dany semestr musi wynieść 30. 

• W oparciu o Tabelę ekwiwalentów należy wypełnić Learning Agreement (LA) w USOS. Każda 

ewentualna zmiana w Tabeli po zaakceptowaniu przez Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich musi 

zostać naniesiona w Learning Agreement w USOS. W celu umożliwienia dokonania edycji LA nale-

ży zgłosić się do Koordynatora Instytutowego. 

• W związku z różnicami programowymi przed wyjazdem należy także wypełnić formularz „Wykaz 

przedmiotów do realizacji w IFG” (do pobrania ze strony IFG, w zakładce Erasmus+), w którym 

Student/tka zobowiązuje się zaliczyć w IFG wszystkie przedmioty, dla których nie znalazł/a odpo-

wiedników w uczelni goszczącej. Wypełniony i podpisany formularz trzeba dostarczyć do Peł-

nomocnik Dziekana ds. studenckich w IFG, a na początku semestru skontaktować się z wykła-

dowcami prowadzącymi te zajęcia w IFG w celu ustalenia warunków zaliczenia. 

• W UAM Student/tka zalicza zawsze egzamin z PNJN oraz egzaminy powiązane merytorycznie 

z przygotowywaną pracą dyplomową, przedmioty specjalizacji nauczycielskiej oraz semina-

rium licencjackie i seminarium magisterskie, a także przedmioty, dla których nie znalazł/a 

ekwiwalentów w uczelni goszczącej. 

• W semestrze, w którym Student/tka przebywa na stypendium, w USOS rejestruje się tylko na te 

zajęcia, do których nie znalazł/a ekwiwalentów w uczelni goszczącej. 

• Program przedmiotu, który nie został zaliczony na podstawie ekwiwalentu oraz nie może być zaliczony 

w UAM w danym roku akademickim, Student/tka za zgodą Prodziekana ds. studenckich realizuje w 

kolejnym roku akademickim. 

• Po powrocie ze stypendium w oparciu o Transcript of Records (wykaz ocen zdobytych w uczelni 

goszczącej) oraz o kartę przebiegu studiów (dotyczy przedmiotów zaliczanych w IFG) należy wy-

pełnić Kartę ekwiwalencji. Należy na niej podać przedmioty zrealizowane w uczelni goszczącej 

(nazwa w j. obcym i polskim), liczbę godzin i punktów ECTS, obok: przedmioty z programu stu-

diów w UAM, liczbę godzin i punktów ECTS za dany przedmiot przeliczone na skalę UAM. Na-

stępnie w tabeli „Inne przedmioty (już) zaliczone w UAM” należy podać przedmioty, które zostały 

zrealizowane w UAM. Karta ekwiwalencji musi zgadzać się z Learning Agreement w USOS. 
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• Następnie z kompletnie wypełnioną Kartą ekwiwalencji, dokumentem Transcript of Records wysta-

wionym przez uczelnię goszczącą oraz z wydrukowaną z systemu USOS kartą przebiegu studiów 

Student/tka zgłasza się do Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich w IFG. Oceny uzyskane w uczelni 

goszczącej są przeliczane przez Pełnomocnik Dziekana na oceny w skali UAM. Zaliczenie bez oce-

ny przeliczane jest na ocenę dostateczną. 

• Zatwierdzoną przez Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich Kartę ekwiwalencji należy dostarczyć do 

Biura Obsługi Studentów (BOS), skąd jest przekazywana do podpisu do Prodziekana ds. studenc-

kich. Po uzyskaniu podpisu Prodziekana kserokopie należy odebrać w BOS i jedną przekazać do 

Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+, a drugą do Koordynatora Instytutowego, który 

następnie wprowadza oceny do USOS (warunek konieczny do zaliczenia roku). 


