
	

Gdańsk, ___________ 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

Prof. UG dr hab. Piotr Uziębło  
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych 

 

Szanowny Panie Dziekanie, 

 W związku z wyjazdem na stypendium Erasmus do ________________, zwracam 
się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi indywidualnego programu studiów ze zwolnieniem  
z obowiązku uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (§35 Regulaminu Studiów) w roku 
akademickim ___________. Indywidualny program studiów obejmuje zaliczenie zajęć, które 
zostaną ustalone pomiędzy UG, uczelnią przyjmującą a studentem w porozumieniu  
o programie studiów (tzw. Learning Agreement) oraz ewentualne dodatkowe zaliczenia zajęć 
na UG na warunkach i w terminach uzgodnionych z Dziekanem po powrocie ze stypendium. 

 
______________ 
(podpis) 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o zasadach i warunkach realizacji programu studiów 
na uczelni partnerskiej w czasie wyjazdu oraz o warunkach przenoszenia i uznania osiągnięć uzyskanych za 
granicą na Wydziale Prawa i Administracji UG po moim powrocie. Potwierdzam,  
że są mi znane ogólne zasady zaliczania studiów zagranicznych na UG wynikające z Uchwały nr 48 Senatu UG  
z dn. 31 maja 2001 r. Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na specyfikę studiów  
na WPiA UG, w programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe, których zaliczenie na uczelni 
partnerskiej jest niemożliwe ze względu na różnice między systemem prawnym Polski i innych krajów. Zaliczenie 
tych przedmiotów, objętych obowiązkowym programem studiów, nastąpi po moim powrocie ze stypendium  
w terminie i zakresie uzgodnionym z Dziekanem i wykładowcą. Przyjmuję także do wiadomości, że w trakcie 
wyjazdu pozostaję studentem WPiA UG i dotyczą mnie odpowiednio wszystkie prawa i obowiązki studenta.  
W szczególności, okres studiów za granicą objęty jest tymi samymi zasadami w zakresie wliczania 
przeniesionych osiągnięć do średniej ocen z całego okresu studiów. Przyjmuję do wiadomości, że fakt wyjazdu na 
stypendium Erasmus i studiowania przez określony czas na uczelni partnerskiej w obcym języku nie stawia mnie 
w żaden sposób na pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych studentów WPiA w zakresie wychodzącym 
ponad uprawnienia wynikające z IPS lub innych wyraźnych decyzji władz dziekańskich WPiA UG. Oświadczam, 
że uznaję za wiążące trójstronne porozumienie o realizowanym programie studiów (tzw. Learning Agreement)  
i zobowiązuję się do uzyskania zgody Koordynatora Erasmus i Dziekana w stosunku do wszelkich zmian. 
Wszystkie wątpliwości związane z możliwością przeniesienia osiągnięć i zaliczenia, bądź też nie, przedmiotów 
zrealizowanych za granicą w zamian za przedmioty obowiązkowe na WPiA UG, a wynikające ze specyfiki studiów 
na danej uczelni partnerskiej, zobowiązuje się konsultować niezwłocznie, najdalej przed złożeniem stosownego 
wniosku o przeniesienie osiągnięć, z koordynatorem Erasmus lub z Dziekanem. 
 
 

______________ 
(podpis) 

Opinia koordynatora: ____________________________ 
 
	


