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ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU 

W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE 

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach programów podwójnego dyplomu (PPD) są 

realizowane zgodnie z treścią umów zawartych pomiędzy Akademią Ekonomiczno-

Humanistyczną w Warszawie (AEH) a uczelniami partnerskimi. 

 

§ 1 

Kwalifikacja studentów AEH do PPD 

1. Kwalifikacja do PPD w AEH odbywa się dwa razy w roku. 

2. Do kwalifikacji w ramach PPD mogą przystąpić studenci AEH jedynie studiów 

stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, po pierwszym semestrze studiów. 

3..Student AEH może wyjechać do uczelni partnerskiej w celu realizacji PPD po pozytywnym 

wyniku procesu kwalifikacji oraz nie wcześniej niż po uzyskaniu nie mniej niż 120 ECTS (w 

przypadku studiów pierwszego stopnia) oraz nie wcześniej niż po uzyskaniu nie mniej niż 60 

ECTS (w przypadku studiów drugiego stopnia). 

4. Liczba miejsc na dany PPD jest określona w umowie o utworzeniu PPD z uczelnią 

partnerską. 

5. Termin składania aplikacji i wykaz wymaganych dokumentów na dany PPD dla studentów 

AEH są ogłaszane na stronie internetowej AEH w zakładce „współpraca międzynarodowa”. 

6. Kwalifikację do PPD przeprowadzają komisje kwalifikacyjne z udziałem przedstawicieli 

danego kierunku studiów oraz zagranicznej uczelni partnerskiej (jeżeli wynika to z podpisanej 

umowy o utworzeniu PPD). 

7. W procesie kwalifikacji do PPD stosuje się podstawowe kryteria zapisane w umowach o 

utworzeniu PPD z uczelnią partnerską. Zasady studiowania wykraczające poza treść umów 

określa Regulamin studiów oraz inne dokumenty dotyczące realizacji studiów w AEH. 

8. Komisja kwalifikacyjna ma prawo ustalić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne na dany PPD, 

a także obowiązek określenia i poinformowania o przyjętym systemie wag do uzgodnionych 

kryteriów oceny kandydatów przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji. 

9. Podpisane przez wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej listy zakwalifikowanych do 

PPD, komisja przekazuje do Biura Rektora, które następnie przesyła je do uczelni partnerskiej 

oraz informuje studentów o wynikach kwalifikacji. 
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11. Student AEH jest zobowiązany do dostarczenia we wskazanym czasie dokumentów 

wymaganych przez uczelnię partnerską niezbędnych do rejestracji na okres studiów w tej 

uczelni pod rygorem nieważności kwalifikacji na dany PPD. 

12. Student AEH realizujący PPD otrzymuje zgodę dziekana danego kierunków studiów na 

indywidualną organizację studiów. 

§ 2 

Kwalifikacja studentów uczelni partnerskich do programów PPD w AEH 

1. Podstawą przyjęcia studenta na PPD z uczelni zagranicznej jest przesłanie przez uczelnię 

partnerską listy studentów z wyszczególnionymi programami i poziomami studiów oraz 

przedstawienie przez studenta dokumentów niezbędnych do procesu rekrutacji (w tym w 

szczególności transkryptu osiągnięć czy wyników uzyskanych w czasie studiów, certyfikatu 

znajomości języka wykładowego, w którym prowadzone są studia na poziomie co najmniej B2 

Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego). Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji 

określone są w wewnętrznych aktach prawnych AEH, a także w umowie z uczelnią partnerską 

oraz ich lista jest dostępna na stronie internetowej w zakładce poświęconej rekrutacji.  

2. Podstawą przyjęcia na określony okres studiów w AEH studentów z zagranicznej uczelni 

partnerskiej jest decyzja o przyjęciu studenta uczelni partnerskiej na studia w AEH. Określa 

ona szczegółowe warunki przyjęcia studenta w ramach PPD. 

3. Student zagranicznej uczelni partnerskiej może przyjechać do AEH w celu realizacji PPD 

nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów i uzyskaniu nie mniej niż 60. 

punktów ECTS (w przypadku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia).  

4. Szczegółowe zasady przyjęć studentów na studia w ramach PPD regulują umowy z 

poszczególnymi uczelniami partnerskimi. Umowy te wskazują także, czy i jakie przedmioty 

muszą być zrealizowane dodatkowo w ramach różnic programowych bądź jako uzupełnienie 

niedoboru punktów ECTS wymaganych na danym semestrze studiów w AEH przez studentów 

zagranicznych uczelni partnerskich chcących studiować w AEH w ramach PPD. W przypadku 

braku wyszczególnienia tych przedmiotów, każdorazowo decyzję o ich wyznaczeniu bądź nie 

podejmuje pełnomocnik rektora ds. studiów anglojęzycznych (w przypadku programów 

prowadzonych w języku angielskim), dziekan studiów lub w wyjątkowych przypadkach 

prorektor ds. kształcenia (w przypadku programów prowadzonych w języku polskim lub 

angielskim). Każdorazowo, informacja na temat konieczności wypełnienia przez studenta 

różnic programowych bądź niedoboru wymaganych punktów ECTS zawarta jest w „Decyzji w 

sprawie przyjęcia studenta na PPD na podstawie stosownej umowy z daną uczelnią partnerską”. 
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§ 3 

Zapisy studentów PPD z uczelni partnerskich na zajęcia w AEH 

1. Studenci programów PPD deklarują zapisy na przedmioty realizowane w AEH zgodnie z 

obowiązującymi w AEH zasadami. 

2. Plan zajęć na dany semestr dla studentów PPD ustalany jest na podstawie „Decyzji w sprawie 

przyjęcia studenta na PPD na podstawie stosownej umowy z daną uczelnią partnerską”. 

3. Indywidualne kwestie dotyczące planu zajęć dla studentów PPD wymagają akceptacji 

dziekana studiów lub pełnomocnika rektora ds. studiów anglojęzycznych lub w wyjątkowych 

przypadkach prorektora ds. kształcenia. 

 

§ 4 

Zasady realizacji programów PPD  

1. Student PPD zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów i innych elementów 

planu studiów określonych w umowie o PPD. 

2. Student PPD zobowiązany jest przygotować pracę licencjacką w uczelni partnerskiej, jeśli 

jej opracowanie jest wymagane do otrzymania dyplomu, zgodnie z obowiązującymi w danej 

uczelni wymogami. Student dokonuje także wyboru promotora spośród kadry dydaktycznej 

danej uczelni partnerskiej, w której studiuje, zaś recenzent może zostać wyznaczony spośród 

kadry dydaktycznej AEH (jeśli tak stanowi umowa z uczelnią partnerską). 

3. Student PPD zobowiązany jest przygotować pracę magisterską w uczelni, w której studiuje 

w momencie, w którym plan studiów obejmuje seminarium magisterskie, chyba że umowa PPD 

dopuszcza inne rozwiązania (np. dokonanie wyboru uczelni, w której będzie realizowane 

seminarium magisterskie). 

4. Praca magisterska musi być przygotowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni, 

w której powstaje. 

5. Student dokonuje wyboru promotora pracy magisterskiej spośród kadry dydaktycznej w 

wybranej uczelni zgodnie z zapisem § 4 ust. 3. Recenzent pracy może być wyznaczany z uczelni 

partnerskiej, jeśli takie są zapisy umowy.  

6. Egzamin dyplomowy studenta PPD odbywa się zgodnie ze standardami uczelni, w której 

student przygotowuje i składa pracę dyplomową. 

7. Obrona pracy magisterskiej w AEH odbywa się w języku, w którym praca została napisana. 

8. Recenzent może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym przeprowadzanym w formie 

wideokonferencji lub przy wykorzystaniu innej formy techniki cyfrowej umożliwiającej 

transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. 
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9. Zgodnie z zapisami umów o PPD każda z uczelni partnerskich, po stwierdzeniu spełnienia 

wymagań warunkujących uzyskanie dyplomu, wystawia własny dyplom i suplement, w 

zgodzie z przepisami prawa lokalnego. Niespełnienie przez studenta zapisanych w umowie 

wymogów jednej z uczelni oznacza brak prawa do dyplomu tej uczelni. 

10. Zasady odpłatności za realizację PPD regulują umowy z poszczególnymi uczelniami 

partnerskimi.  

 

§ 5 

Rozliczenie studenta 

1. Student PPD powinien uzyskać minimum 180 punktów ECTS w ciągu planowanego okresu 

studiów w obu uczelniach partnerskich (bądź 240 punktów ECTS w przypadku niektórych 

uczelni partnerskich) w przypadku studiów I stopnia oraz minimum 120 punktów ECTS w 

ciągu planowanego okresu studiów w obu uczelniach partnerskich w przypadku studiów II 

stopnia. 

2. Studenta PPD obowiązuje odpłatność za przedłużenie czasu studiów w uczelni, w której 

realizuje on brakujące elementy studiów PPD określone w „Decyzji w sprawie przyjęcia 

studenta na PPD na podstawie stosownej umowy z daną uczelnią partnerską”, które nie zostały 

zrealizowane w podstawowym czasie studiów. 

5. Pełnomocnik rektora ds. studiów anglojęzycznych (w przypadku studentów studiujących w 

języku angielskim) albo dziekan studiów lub w wyjątkowych przypadkach prorektor ds. 

kształcenia (w przypadku studentów studiujących w języku polskim lub angielskim) dokonuje 

przeniesienia wyników studiów uzyskanych przez studentów PPD w uczelni partnerskiej na 

podstawie przedstawionego przez nich transkryptu osiągnięć, opatrzonego właściwymi 

podpisami upoważnionych osób z tej uczelni.  

6. Przeniesienie wyników z okresu studiów zrealizowanych w uczelniach partnerskich odbywa 

się na podstawie ocen i punktów ECTS tam uzyskanych, z uznaniem zamienników z 

obowiązującego programu studiów w danej uczelni partnerskiej na podstawie protokołu 

Komisji ds. oceny zgodności kierunkowych efektów uczenia się pomiędzy programem AEH 

oraz uczelnią partnerską. 

 

§ 6 

Pozostałe warunki 

1. Studenci AEH zakwalifikowali do PPD mogą być zobowiązani do podpisania osobnej 

umowy dotyczącej realizacji studiów w ramach PPD. 
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2. Wszyscy studenci PPD ponoszą określone w wewnętrznych aktach prawnych AEH opłaty 

administracyjne obowiązujące w AEH zgodnie z Regulaminem studiów (koszt legitymacji 

studenckiej, dyplomu, przedłużenia studiów itp.). Analogicznie, wszyscy studenci PPD 

ponoszą obowiązujące opłaty administracyjne w uczelni partnerskiej w okresie realizowanych 

tam studiów. 

3. Studenci PPD mogą korzystać z dofinansowania na wyjazd w ramach realizowanej wymiany 

programu Erasmus zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami dla tego programu. 

4. Studenci PPD ponoszą z własnych środków koszty: podróży do uczelni partnerskiej (wraz z 

kosztami ewentualnej wizy bądź innych wymaganych w danym kraju dokumentów), 

zakwaterowania w okresie studiów za granicą oraz utrzymania. 

5. Studenci PPD mogą ubiegać się o stypendia socjalne zarówno za wyniki w nauce, jak i za 

osiągnięcia w AEH albo w uczelni partnerskiej na podstawie ogólnie obowiązujących zasad, 

zgodnie z uprawnieniami studenckimi obowiązującymi w danym kraju. 

6. Studenci PPD mają obowiązek zapoznania się przed wyjazdem na okres studiów do uczelni 

partnerskiej z zasadami realizacji PPD obowiązującymi w uczelni partnerskiej. Zasady te są 

prezentowane na stronie internetowej uczelni partnerskiej. 

7. Studenci PPD są zobowiązani do zapoznania się z regulaminami studiów zarówno AEH, jak 

i uczelni partnerskiej oraz do ich przestrzegania w okresie odbywania studiów w danej uczelni. 

8. Studenci PPD przyjeżdżający do AEH z uczelni partnerskiej na czas studiów określony w 

umowie o PPD podlegają ustalonym przez ich uczelnię macierzystą procedurom zaliczenia 

okresu studiów za granicą. 

9. W sprawach dotyczących realizacji PPD decyzje dotyczące studentów PPD podejmuje 

pełnomocnik rektora ds. studiów anglojęzycznych (w przypadku studentów studiujących w 

języku angielskim) oraz dziekan studiów bądź w wyjątkowych przypadkach prorektor ds. 

kształcenia (w przypadku studentów studiujących w języku polskim lub angielskim). Przed 

podjęciem takiej decyzji możliwe jest otrzymanie opinii prorektora ds. współpracy 

międzynarodowej. 

10. Wszystkich studentów PPD w AEH obowiązuje podpisanie umowy o warunkach 

odpłatności za studia. 


