
Proces uznawania osiągnięć  

Po otrzymaniu Wykazu osiągnięć/zaliczeń (Transcript of records) z uczelni przyjmującej, uczelnia 
wysyłająca powinna uznać osiągnięcia studenta uzyskane za granicą i potwierdzone przez uczelnię 
przyjmującą. Uczelnia wysyłająca powinna w pełni zaliczyć liczbę punktów ECTS (lub równoważnych) 
zapisaną w tabeli B (oraz, jeżeli dotyczy, w tabeli B2) w Wykazie osiągnięć do dorobku studenta 
gromadzonego w celu uzyskania kwalifikacji (dyplomu) bez potrzeby ponownego uczestnictwa 
studenta w jakichkolwiek zajęciach czy egzaminach. 
 
Jeżeli uczelnie stosują różne skale ocen, uczelnia wysyłająca przeliczy oceny uzyskane przez studenta 
za granicą. Przy ustalaniu oceny w skali ocen uczelni wysyłającej zostanie uwzględniona informacja 
o procentowym rozkładzie ocen dostarczona przez uczelnią przyjmującą. 
 
Uczelnia wysyłająca wyda studentowi stosowny wykaz przedmiotów (tabela D w Wykazie osiągnięć) 
lub wpisze stosowną informację do bazy danych lub innego narzędzia/systemu dostępnego dla 
studenta. Powinno to być zrobione najpóźniej w terminie 5 tygodni od otrzymania Wykazu osiągnięć 
z uczelni przyjmującej. 
Na tej podstawie student będzie mógł złożyć raport dotyczący uznania akademickiego (zaliczenia 
okresu studiów) w indywidualnym raporcie uczestnika mobilności (on-line EU survey) lub 
uzupełniającym raporcie online. 
 
Suplement do dyplomu: informacja zawarta w Wykazie osiągnięć z uczelni przyjmującej powinna 
być wpisana do suplementu do dyplomu wydawanego studentowi przez uczelnię wysyłającą, z 
podaniem nazw komponentów edukacyjnych (przedmiotów/modułów/kursów) zrealizowanych przez 
studenta za granicą. 

ROZLICZENIE pobytu stypendialnego: 

1. Wykaz osiągnięć/zaliczeń (Transcript of records)  

2. Learning agreement 

Powyższe dokumenty muszą zostać przysłane do Koordynatora Wydziałowego Erasmus + w 
formie elektronicznej. Oceny z transkryptu ocen są przepisywane przez Koordynatora 
wydziałowego do indeksu i karty osiągnięć okresowych studenta. 

Oceny ECTS a skala ocen PWSFTviT: 

A:  6 (cel) 
B: 5 (bdb) 
C+: 4+ (db+) 
C: 4 (db) 
D+: 3+ (dst+) 
D: 3 (dst) 
E: 2 (ndst) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Inne przykładowe przeliczniki: 

Belgia 

Skala belgijska  Skala polska  

0-10 (echec)  niedostateczny (2)  

11(satisfaction) dostateczny (3)  

12 (satisfaction)  +dostateczny (+3)  

13 (satisfaction)  dobry (4)  

14-15 (distinction) +dobry (+4)  

16-18 (grande distinction) bardzo dobry (5) 

19-20 (la plus grande distinction)  celujący (6) 

 Francja 

 Skala francuska  Skala polska  

0-9 (insuffisant)  niedostateczny (2)  

10-11 (passable)  dostateczny (3)  

12-13 (assez bien)  +dostateczny (+3)  

14-15 (bien)  dobry (4)  

16-17 (bien)  +dobry (+4)  

18 – 19 (très bien) bardzo dobry (5) 

20 (excellent)  celujący (6) 

Niemcy 

 Skala niemiecka  Skala polska  

 1 6,0 cel 

1,5  5,0 bdb 

1,51– 2,0 4,5 db+ 

2,01-2,5 4,0 db 

2,51-3,0 3,5, dst + 

3,01-4,0 3,0 dst 

4,01-5,0 ndst 

ECTS grade Description grades 

A Excellent - outstanding performance with only minor errors  6 

 

B Very good - above the average standard but with some errors  5 

C Good - generally sound work with a number of notable errors  4 

D Sufficient - performance meets the minimum criteria  3 

E Fail - considerable further work is required  2 



 


