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Definicie
Ko ordyn ator Wydziałowy
osoba koordynującarea|izacjęprogramówdot.wymiany studentów.Imię,nazwisko oraz
danekontaktowekoordynatorawydziałowegosą dostępnena stronieinternetowejWoio PG
w dziale,,Studenci"
Learning Agreement (LA)
Learning Agreementto porozumieniemiędzy studentem,PG oraz uczelniąprzyjmującą,
program zajęć,,w jakich uczestniczyćma studęntw ucze|ni partnerskiejoraz
określające
|iczbę punktów ECTS, j aka będzie przy znanaza ich za|iczenię.
Train ing Agreement (TA)
Training Agreementto porozumieniemiędzy studentem,PGoraz uczelniąprzyjmującą,
programpraktyki,w jakich uczestniczyćma studentw instytucjipartnerskiej.
określające
Regulamin studiów
Regulaminstacjonarnychi niestacjonarnych
studiów wyźzszych
na PolitęchniceGdańskiej,
dostępnena stronieinternetowejPG (pg.edu.p|)
w dzia|e,,Regulaminstudiów'' oraz na
stronieinternetowej
WOiO w dziale,,Studenci".
Cel
zasadi czynnościzwiązanychzwyjazdemna
Celem niniejszejproceduryjest określenię
studiai praktyki w ramachprogramówERASMUS* studentówWydziatu ocęanotechnikii
okrętownictwaPolitechniki Gdańskiej.

Wstęp

Informacjeo programięERASMUS mozna zna|ężć
na stronieinternetowejDztału
MiędzynarodowejWspółpracyAkademickiej PG: http:llpg.edu.pl/inter4ational.

opis czynności

1. o wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ moze ubiegaćsię student,który
ukończyłpierwszy rok studiów pierwszegostopnialub jest studentemdrugiegostopnia.
W przypadkustudentówdrugiegostopnia'którzy ukończyli studiapierwszegostopniana
innej uczelni niz Po|itechnikaGdańska - wymaga się ukończeniapierwszego semestru
studiów drugiegostopniana PG.

2. Studęnt zainteresowanywyjazdem powinien wskazać koordynatorowiwydziałowemu
uczelnię oraz wydział,na którym chciałby studiować.Powinien to uczynió do końca
rok akademicki'w którym planuje wyjazd.
styczniaroku akademickiegopoprzedzającego
Zaproponowanieuczelni nie obliguje studentado wyjazdu ani nie gwarantuje,ze student
zostanie zakwalifikowany. Pozwoli to koordynatorowi na opracowanie propozycji
umowy międzyuczelnianej,
która zostanieprzedstawionauczelni partnerskiejdo podpisu.
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Po 31 stycznia mozna nadal ubiegaó się o wyjazd na uczelnie,z którymi są podpisane
umowy.
3. Lista uczelni partnerskich,z którymi podpisano umowy moŻnasprawdzaćna stronie
u
internetowejDziałuMiędzynarodowejWspółpracyAkademickiej PG lub bezpośrednio
r
wy
koordynato a
działowego.
4. Kandydat ubiegający się o wyjazd powinien do l0 kwietnia roku akademickiego
poprzedząącego rok akadęmicki, w którym planuje wyjazd złoizyó koordynatorowi
dokumenty:
uczelnianemunastępujące
- Formularz zg}oszeniana studiaza granicą,dostępnyna stroniemoja.pg,wypełnionyi
dostarczonyw formie wydrukowanej.
- PropozycjęLeaming Agreement(LA) równieżw formię wydrukowanej dostępnąna
lub z systemu on-line uczelni
http://pg.edu.pl/international/dokumenty-erasmus-plus
partnerskiejlub wedługtam wymaganegowzoru.
- Wypełnionąi podpisanątabelęporównawcząpokazującą
zestawienieobowiązującychw
programem
na Politechnice Gdańskiej
studiów
przedmiotów
objętych
czasie wyjazdu
orazprzedmiotówim równowaznychujętychw LA na uczelni partnerskiej(Załącznik|).
Pozwoli to ocenićzgodnośóproponowanegoLearningAgreementz obowiązującym
programęmstudiów. Wzór tabeliprzedstawionoponizej:
ostateczną decyzjęo tym' czy przedmiotstudiowanyna uczelni pańnerskiej moze być
podstawądo za|iczęniaprzedmiotuna PG podejmujeprodziekando sprawkształcenia.
Czyni to na podstawiepodpisuosoby prowadzącejprzedmiotw tabeli stanowiącej
Załącznikl . W szczególnych przypadkachprodziekanmożenię uznaćrównowazności
przedmiotów.Decyzja musi być podjętaprzedpodpisaniemLA.
UWAGA! Możliwejestza|iczeniena podstawiejednegoprzedmiotuzuczęlrni
partnerskiejwiększej|iczby przedmiotówna PG lub odwrotniętzn. za|iczęniena
podstawiekilku przedmiotówna uczelni partnerskiejjednegoprzedmiotuna naszej
uczęlni.
Kandydatpowinien sprawdzićterminaruskładaniaaplikacji do uczelni partnerskiej.W
przypadku, gdyby aplikację na|ęiatozłożyćwcześniejnizprzed dniertrpierwszegomaja,
na|eŻyzgłosiÓto koordynatorowiwydziałowemu.Procedurawyboru studentów
nominowanychdo wyjazdu na takąuczelnięzostanieprzyspieszona.
Mozna równiez dostarczyóinne dokumenty,przydatnew procesierekrutacji(list
na rzęcz
motyrvacyjny' certyfikatyjęzykowe, dokumentypotwierdzającedziała|ność
programuERASMUS lub potwierdzająceszczególneosiągnięcia).
5. Wyboru studentów nominowanych do wyjazdu dokona Wydziałowa Komisja
Kwalifikacyjna w składzie:
. prodziekands. kształceniaWoio,
. koordynator wydziałowyprogramuERASMUS+,
. przedstawicielWydziałowejRady Studentów.
Wymaganiaminimalnestawianekandydatom:
i.

ukończonypierwszyrok studiów na studiachpierwszegostopnia;
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ii.

LA umożliwiającypokrycie przedmiotamistudiowanymiza granicąminimum 50
7o punktów ECTS zaprzedmioty' które studiowanebyłybyu nas.

iii.

w przypadkuosób' które ukończyłypierwszy stopieństudiów poza PG, ukończony
pierwszy semestrstudiów drugiegostopniana PG.

iv.

Semestrstudiów zostanięza|iczonybez długupunktowegojeżeli
Student/Studentkazgromadzi za granicąwymaganąliczbę punktów ECTS za
jeden semestrpobytu.Nie zwalnia to jednak takiej osoby od konieczności
usunięciaróinic programowychw terminieustalonympo powrociez
prodziekanemds. kształcenia.

v.

W razie |iczby chętnych,która przekroczy|iczbędostępnychmiejsc w danej
uczelni partnerskiej,kandydacizostanąwyłonieniw ramachkonkursu
przez WydziałowąKomisję Kwalifikacyjnązgodniez algorytmem:
rozstrzyganego
Wo/o= 0,3' LAo + 0,3' SRTo+ 0,3' ZIoh + 0rl' IPo
gdzie:
.

LA - procentpokrycia programustudiów;
LA'/o =

ECTS'
ECTSW

'l1o

ECTsz _|iczba punktów ECTS uzyskanych zaprzedmioty, które zostaną
za|iczoneu nas na podstawieza|iczen uzyskanych za granicązgodniez LA,
ECT}W _|iczba wymaganychpunktów ECTS (30 - jeden semestr'60 dwa semestry),
.

z ocen:'
SRl%- procentosiągnięciamaksymalnejśredniej
S R o ń= j l . t o o
5.0
sr - średniaocen studentaobliczona z rcz|iczonych semestrów

.

ZJo/o- procentopanowaniajęzykawykładowegow kraju docelowym;
Z I o / o -Z . r c o
6
języka;
zj : 6 gdy studentposiada certyfikat potwierdzający znajomość
zj: (3 _ 5'0) czyli ostatniaocenaz językauzyskanaw ramachstudiów;

.

języka(punktysię nie
zj :2 gdy studentdeklarujesłownieznajomośó
sumują, wyb i eramy najkorzystniejszy wariant).
IPyo- udziałinnych przesłanek
IPo/o=Ęrco
ip: |, gdy studentdziaław samorządzie;
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ip: 7, gdy studentdziałanarzęczprogramuERASMUS+;
ip: |, gdy studentmożesię poszczycićszczegóInymiosiągnięciami;
ip: 0, gdy Żadnezpowyżzszych
nię ma miejsca.
Punkty zaprzesłankisię sumują.
vi.
vii.

W przypadkuuzyskaniaidentycznychwartości- wybór kandydatównastąpiw
oparciuo losowanie
W razię gdy |iczba kandydatów nie przekroczy |iczby dostępnychmiejsc na
uczelni partnerskiejWydziałowaKomisja Kwalifikacyjna nie będziepowotywana.
Wystarczywówczas spełniówymaganiaminimalne.Decyzję o zakwalifikowaniu
osoby do wyjazdu podejmiekoordynatoruczelnianyw porozumieniuz
prodziekanemds. kształcenia.

6. Możliwę jest również ubieganiesię o wyjazd po terminie 10 kwietnia, na uczęlnie
partnerskie,gdzie pozostaną jeszcze wolne miejsca. Wówczas decyduje kolejnośó
dostarczęniastosownych dokumentów do koordynatorauczelnianego i spełnienie
wymagańminimalnych.
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2

3

4

5

") To potwierdzenieoznacza, iżzakładaneefekty kształceniaoraz treŚci programukształceniad|a danego przedmiotuna PG
podanegoprzedmiotuW ramachwymianyERASMUs+'
są rÓwnoważnez sy|abusemi treŚciamiprogramukształcenia
a gdy studentza|icfyten przedmiotw ramachwymianyERASMUS+ będziemożnauznaćza za|iczony,takżeodpowiedniprzedmiotna PG
Podois studenta

Data,podpisdziekana

