DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTECKA RADA DS. KSZTAŁCENIA
Poz. 29

UCHWAŁA NR 29
UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA
z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie wytycznych dotyczących niezbędnych elementów
umowy z zagraniczną uczelnią w sprawie
programu podwójnego lub wielokrotnego dyplomu
Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) oraz § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia
postanawia, co następuje:
§1
1. Formułuje się wytyczne dotyczące niezbędnych elementów umowy
z zagraniczną uczelnią w sprawie programu podwójnego lub wielokrotnego dyplomu,
zwane dalej „wytycznymi”.
2. Wytyczne stanowią załącznik do uchwały.
3. Wytyczne stosuje się do umów zawieranych od dnia wejścia w życie
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący URK: S. Żółtek

Załącznik
do uchwały nr 29 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie wytycznych dotyczących niezbędnych elementów umowy z zagraniczną uczelnią
w sprawie programu podwójnego lub wielokrotnego dyplomu

WYTYCZNE DOTYCZĄCE NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW UMOWY
Z ZAGRANICZNĄ UCZELNIĄ W SPRAWIE
PROGRAMU PODWÓJNEGO LUB WIELOKROTNEGO DYPLOMU
§1
1. Program podwójnego lub wielokrotnego dyplomu (double degree programme
lub multiple degree programme) umożliwia wymianę studencką odbywaną na podstawie
umowy zawartej z zagraniczną uczelnią, w ramach której student odbywa studia
na uczelni macierzystej oraz na uczelni goszczącej, realizując określony w umowie
program studiów prowadzący do uzyskania dyplomu ukończenia uczelni macierzystej
i uczelni goszczącej. Część studiów realizowana w uczelni goszczącej oraz uczelni
macierzystej uznawana jest odpowiednio na uczelni macierzystej oraz na uczelni
goszczącej na zasadzie równoważności efektów uczenia się.
2. Podstawę prawną do przyjmowania studentów zagranicznych na studia na
Uniwersytecie Warszawskim realizowane w ramach programu podwójnego lub
wielokrotnego dyplomu stanowi umowa z partnerem zagranicznym, o której mowa
w art. 323 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). Student przystępujący do
programu podwójnego lub wielokrotnego dyplomu po spełnieniu wszystkich wymogów
związanych z rekrutacją przyjmowany jest na studia jako student długoterminowy
i uzyskuje decyzję administracyjną o przyjęciu na studia.
3. Studia odbywane na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu
podwójnego lub wielokrotnego dyplomu nie mogą trwać krócej niż dwa semestry.
§2
Ustala się następujące niezbędne elementy umowy z uczelnią zagraniczną
w sprawie wymiany studenckiej kończącej się podwójnym lub wielokrotnym dyplomem:
1) nazwa i profil kierunku studiów, na jakim studia są prowadzone w każdej uczelni;
2) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, Europejskiej Ramy Kwalifikacji lub innej ramy
kwalifikacji, do którego odnosi się kwalifikacja nadawana po ukończeniu studiów;
3) język, w którym prowadzone są studia;
4) forma kształcenia;
5) szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów na studia, w tym, jeśli dotyczy,
procedura wskazywania kandydatów na studia w ramach rekrutacji wewnętrznej
prowadzonej przez każdego z partnerów;
6) forma, wysokość i terminy odpłatności za studia, wraz ze wskazaniem, na rzecz
której uczelni dokonywane są opłaty, jeśli studia są odpłatne;
7) wymagana liczba punktów ECTS za przedmioty realizowane w trakcie studiów
w uczelni goszczącej; w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego nie może być to
mniej niż:
a) 60 punktów ECTS na pierwszym stopniu studiów,
b) 45 punktów ECTS na drugim stopniu studiów,
c) 90 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich;
8) określenie programu studiów realizowanego przez studentów w ramach umowy
z uwzględnieniem sytuacji, gdy dana uczelnia ma status macierzystej i goszczącej;

9) sposób przeliczania punktów zaliczeniowych i ocen w przypadku uczelni
korzystających z różnych systemów zaliczania osiągnięć;
10) stosowana skala ocen oraz sposób ich przeliczania na skalę krajów uczelni
będących stroną umowy;
11) określenie procedury dyplomowania oraz warunków uzyskania tytułu zawodowego
z uwzględnieniem:
a) wymaganej liczby punktów ECTS (lub innych stosowanych w danej uczelni)
koniecznych do ukończenia studiów na uczelni macierzystej i goszczącej,
b) zastrzeżenia, że studia na Uniwersytecie Warszawskim muszą kończyć się
złożeniem pracy dyplomowej oraz złożeniem egzaminu dyplomowego,
c) zasad wyznaczania promotora, recenzentów, przebiegu i miejsca (uczelni),
gdzie odbywa się egzamin dyplomowy; w przypadku, gdy przygotowywana jest
jedna praca dyplomowa i odbywa się jeden egzamin dyplomowy, jednym
z współkierujących pracą dyplomową i co najmniej jednym z recenzentów
powinien być nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego,
d) zasad określania afiliacji w przypadku publikacji przygotowanej na podstawie
pracy dyplomowej;
12) zasady monitorowania i ewaluacji jakości kształcenia przyjęte dla wspólnego
programu, z zastrzeżeniem, że proces całościowej ewaluacji programu i przebiegu
kształcenia powinien być prowadzony z udziałem studentów co najmniej raz na trzy
lata;
13) informacja o wyznaczonym koordynatorze umowy ze strony każdego z partnerów;
14) okres obowiązywania umowy;
15) załącznik do umowy zawierający uzgodniony program studiów i plan studiów wraz
ze wskazaniem miejsca realizacji przez studenta danego modułu dydaktycznego
oraz uczelni odpowiedzialnej za jego realizację.
§3
W sprawach nieuregulowanych w umowie między partnerami stosuje się
przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.

