
KEY ACTION 1 – MOBILITY OF INDIVIDUALS 

HIGHER EDUCATION STUDENTS 

ERASMUS + 
 

KARTA ZALICZEŃ 
 

ROK AKADEMICKI 2015/2016 – WYDZIAŁ/Faculty (write the exact name of your Faculty at WUT)       

Imię i nazwisko Studenta/Student’s name and surname :       

Nr albumu/ Index number :       

Uczelnia zagraniczna/Exact name of the host Institution :              

  

 

                                                                                               Kraj/Country:.......      ... 

Exact dates of your stay abroad in frames of Erasmus + programme/  

Okres pobytu na grancie ERASMUS+:        -    - _ _     _ _  do   _ - _   _ - _     _ _ _ 

    

 

L.p. 

Program studiów 

realizowany za granicą w 
ramach Programu 

Erasmus+ 

(Przedmioty, 
przygotowanie pracy 

licencjackiej/ 

magisterskiej) 

Przedmiot 
obowiązu-jący/op-

cyjny/do-datkowy 

Liczba 

punktów ECTS 
do zdobycia za 

granicą 

 

Przedmioty i zaliczenia w 

ramach danego okresu 
studiów 

(semestru, roku) 
Przedmiot 

obowiązujący/op-

cyjny/dodatkowy 

Liczba 

punktów 
ECTS na 

Wydziale 

PW 

 

          obowiązujący 
 opcyjny 

 dodatkowy 

           obowiązujący 
 opcyjny 

 dodatkowy 

   

          obowiązujący 

 opcyjny 
 dodatkowy 

           obowiązujący 

 opcyjny 
 dodatkowy 

   

          obowiązujący 

 opcyjny 
 dodatkowy 

           obowiązujący 

 opcyjny 
 dodatkowy 

   

          obowiązujący 

 opcyjny 

 dodatkowy 

           obowiązujący 

 opcyjny 

 dodatkowy 

   

          obowiązujący 
 opcyjny 

 dodatkowy 

           obowiązujący 
 opcyjny 

 dodatkowy 

   

          obowiązujący 
 opcyjny 

 dodatkowy 

           obowiązujący 
 opcyjny 

 dodatkowy 

   

          obowiązujący 

 opcyjny 
 dodatkowy 

           obowiązujący 

 opcyjny 
 dodatkowy 

   

          obowiązujący 

 opcyjny 

 dodatkowy 

           obowiązujący 

 opcyjny 

 dodatkowy 

   

 

Czy występuje konieczność uzupełnienie zaliczeń, zdanych egzaminów przez Studenta, przygotowanych prac? 

Tak/Nie
*)

 ……………………………… (Podpis i pieczątka Dziekana / Prodziekana / Pełnomocnika Dziekana ds. ERASMUSa) 

Jeśli tak, to jakie zaliczenia/egzaminy/prace powinny być uzupełnione z podaniem liczby punktów ECTS 

obowiązujących na Wydziale? 

........................................................................................................................................................................ 

 

...................................................................................................................................................................... .. 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

Podpis studenta: ..............................................................................................Data: ................................................  

Here you should write 

the subjects, which 

you are going to be 

completed at the host 

institution.  

They should match to 

your original plan of 

study at WUT  

 

Here you should tick if the 

subject is:  
Obligatory in your plan of 

study (obowiązujący)  

Optional – opcyjny 
Additional- dodatkowy  

 

Here you should write 

the number of ECTS 

for this subjects AT 

THE HOST 

UNIVERSITY 

Here you should write the 

subjects, which are the 

equivalents of HOST 

INSTITUTION programme in 

WUT’s programme of study 

(due to your plan of study at 
the Faculty in WUT ) 

 

 

Here you should write 

the number of ECTS for 

this subjects AT  your 

Faculty in WUT (due to 

your plan of study at 

the Faculty in WUT) 

 

 

Komentarz [KR1]: This section is filled 
by the Dean of your HOME Facutly at 

WUT.  

Komentarz [KR2]: Your signature  



 

Wydział: Faculty (write the exact name of your Faculty at 

WUT)     …………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis Pełnomocnika Dziekana ds. ERASMUSa 

..................................................................................... 

 

Data: 

........................... 

Podpis i pieczątka Dziekana/Prodziekana 

..................................................................................... 

 

Data: 

........................... 
*)

 – niepotrzebne skreślić 

Komentarz [KR3]: Signature of the 
Faculty Erasmus+ Coordinator at your 

HOME Faculty at WUT.  
 

 

Komentarz [KR4]: The signature of  the 

Dean of your HOME Facutly at WUT. 


