
Online Learning Agreement 
(OLA) –

instrukcja dla studentów wyjeżdżających na studia 
w ramach Programu Erasmus+

https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php

https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php


Słowniczek – podstawowe wyrażenia

AIK – Akademia Ignatianum w Krakowie

BWM – Biuro Współpracy Międzynarodowej

BWM AIK – Biuro Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie

IRO – International Relations Office (używane w odniesieniu do uczelni zagranicznej)

Learning Agreement (LA)/Proposed mobility programme – porozumienie o programie studiów

Online Learning Agreement (OLA) – porozumienie o programie studiów w wersji online

Contact person – pracownik administracyjny BWM/IRO, który jest min. odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności przygotowanych dokumentów przez studenta

Responsible person – pracownik akademicki, który odpowiedzialny jest za pomoc w przygotowaniu a następnie podpisanie LA. W BWM AIK pełni tę funkcję Academic Erasmus+ Coordinator
(tzw. koordynator)
Ważne: w AIK dla każdego instytutu przydzielony jest inny koordynator (https://ignatianum.edu.pl/contact) 

Sending institution – uczelnia wysyłająca → Akademia Ignatianum w Krakowie (eng. Jesuit University Ignatianum in Krakow)

Receiving institution – uczelnia przyjmująca/goszcząca. 

Erasmus code – indywidualny kod dla każdej uczelni. Dla AIK to PL KRAKOW19

Component title – nazwa przedmiotu

Component - przedmiot

Period of the mobility – okres trwania mobilności 

https://ignatianum.edu.pl/contact


1. BWM wprowadza podstawowe dane studenta do OLA platform. 
2. Na adres email wskazany przez studenta w podaniu zostaje wysłana automatyczna wiadomość z linkiem aktywacyjnym. 

3. Podany link przenosi na stronę logowania. Należy wprowadzić hasło. Loginem jest adres email. 

Aktywacja indywidulanego konta studenta 

WAŻNE: 
wiadomość 
często trafia 
do spamu.



Konto studenta

Po zalogowaniu się na konto widoczny jest panel, który pozwala „zarządzać” swoją mobilnością. 
Dla mobilności studenta najważniejsza jest część „Online Learning Agreement”. 

W celu 
utworzenia OLA 
należy kliknąć

„I agree”.

WAŻNE
Bezpośrednie logowanie do LA możliwe jest też przez wskazany link: 

https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php . 
Należy użyć tego samego adresu email i hasła, 

które zostały użyte przy aktywacji konta. 

https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php


Learning Agreement (before mobility)

A. W celu 

wypełnienia LA 
należy kliknąć: 

„EDIT”.

B. Pasek zadań pozwala śledzić kolejne etapy przygotowania LA.

WAŻNE: wszystkie pola oznaczone „*” muszą zostać wypełnione, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zapisanie LA.

Nazwa uczelni przyjmującej 
podana jest wyłącznie 

w j. narodowym.



Student – należy uzupełnić wszystkie puste pola1.

Należy podać numer albumu

Należy podać rok akademicki, 
w którym odbędzie się wyjazd.

Na koniec pamiętaj
o zapisaniu

„Field of education” 
wprowadza BWM, stosownie do 

kierunku studiów studenta.



Sending Institution – dane o uczelni wysyłającej (AIK) 2.

W zależności od studiowanego kierunku 
w Ignatianum należy wpisać właściwy 

wydział (eng. „faculty”):
EDUCATION (Wydział Pedagogiczny)

lub 
PHILOSOPHY (Wydział Filozoficzny)

EDUCATION lub PHILOSOPHY

Na koniec pamiętaj 
o zapisaniu

BWM wprowadza podstawowe 
informacje dotyczące AIK. 



Receiving Institution - dane o uczelni przyjmującej 3.

BWM wprowadza podstawowe 
informacje dotyczące uczelni 

przyjmującej studenta.

Wskazane informacje zostaną 
przekazane przez BWM AIK lub IRO 

uczelni partnerskiej, na adres 
mailowy studenta.

Na koniec pamiętaj 
o zapisaniu



Proposed Mobility Programme - Learning Agreement4.

W tabeli A dodaje się przedmioty, 
które będą realizowane 
na uczelni zagranicznej.

W tabeli B dodaje się przedmioty 
z AIK, którym odpowiadają 

wybrane przedmioty zagraniczne. 

PAMIĘTAJ:
!! W celu uniknięcia błędów 

w nazwach wprowadzanych przedmiotów 
najlepiej jest je bezpośrednio kopiować 

zamiast przepisywać. 

!! Należy pamiętać o zachowaniu polskich 
znaków w nazwach polskich przedmiotów.

!! Wszelkie błędy (nawet „literówki”) 
będą skutkować odrzuceniem przez BWM 

przygotowanego LA  i koniecznością 
naniesienia poprawek.



4a. Tabela A – przedmioty na uczelni przyjmującej

1.

2.

W celu wprowadzenia przedmiotu 
należy kliknąć:

„ADD SUBJECT”

Następnie otworzy się okno: „Receiving institution
component”, które należy wypełnić.  

Zapisany przedmiot widoczny jest w tabeli A.
W celu dodania kolejnego przedmiotu należy 

ponownie kliknąć „add subject”. 

3.

Po wprowadzeniu wszystkich danych 
należy kliknąć „SUBMIT”.

4.



4b. Tabela B – przedmioty w Ignatianum

Sposób dodawania przedmiotów jest taki sam jak dla tabeli A.

PAMIĘTAJ:
- wprowadzasz wyłącznie te przedmioty, które mają swoje odpowiedniki na uczelni zagranicznej (tzn. w tabeli A),

- nie wprowadza się przedmiotów, które stanowią różnice programowe. Dla nich należy przygotować Aneks do 
Porozumienia o Programie Studiów. 

Należy zostawić te 
miejsca puste.



4c. Tabela B – okres mobilności i poziom znajomości języka

Przykład

Należy wybrać główny język 
studiowania i poziom jego 

znajomości.

Na koniec pamiętaj 
o zapisaniu

BWM wprowadza orientacyjny 
czas mobilności w oparciu 

o informacje przekazane przez 
uczelnię partnerską. 



5. Responsible persons

Wskazane informacje zostaną 
przekazane przez BWM AIK 
lub IRO uczelni partnerskiej, 
na adres mailowy studenta.

BWM wprowadza 
podstawowe informacje 

dotyczące koordynatora AIK.



Wygenerowanie LA w pdf

I. Kliknij 
„HOME”

II.

Kliknij „…”

Otworzy się okienko, 
z którego należy 

wybrać „SAVE PDF”



Przykład wygenerowanego LA w pdf

Przygotowane LA należy przesłać do BWM AIK w celu sprawdzenia na adres: 
outgoing@ignatianum.edu.pl

Następnie należy czekać na odpowiedź. Jeśli:
a) LA zostało przygotowane poprawnie → student może podpisać dokument 
(Pkt. 6. Commitment)
b) LA wymaga poprawek → student poprawia błędy → ponowne generowanie 
LA w pdf i wysłanie do BWM → brak błędów → student może podpisać 
dokument (Pkt. 6 Commitment)

mailto:outgoing@ignatianum.edu.pl


6. Commitment - podpisywanie LA przez studenta 

WAŻNE: LA może zostać podpisane wyłącznie po otrzymaniu zgody od BWM AIK

Należy kliknąć 
„SIGN ONLINE” Otworzy się okienko 

„Signature field”
Po kliknięciu „Sign Document” 

nie ma możliwości 
„poprawienia” swojego podpisu.



6a. Commitment - podpisywanie LA przez studenta  c.d.

Przykładowy podpis

Data i godzina złożenia podpisu 
generowana jest automatycznie. Nie ma 

możliwości samodzielnej zmiany.

W celu uzyskania podpisu od koordynatora AIK należy kliknąć 

„SEND TO SENDING INST. COORDINATOR”

!! !!



Commitment - podpisywanie LA przez koordynatora AIK6c.
A. Po wysłaniu LA do koordynatora na głównej 

stronie konta wyświetli się poniższa informacja:

B. Podpisane LA przez koordynatora AIK jest automatycznie wysyłane do koordynatora uczelni zagranicznej.
W celu sprawdzenia czy LA zostało podpisane przez koordynatora AIK należy śledzić status.



Odrzucenie LA przez uczelnię przyjmującą

Może zdarzyć się, że LA które zostało wysłane do uczelni zagranicznej zostanie odrzucone przez tamtejszego koordynatora.
W takiej sytuacji na podany przez studenta adres e-mail przyjdzie wiadomość o poniższej treści. 

W tym miejscu będą wpisane uwagi od koordynatora, które 
należy nanieść do LA

adres mailowy 
zagranicznego koordynatora

W celu naniesienia poprawek należy kliknąć 
„Update your learning agreement”

Po wprowadzeniu zmian, student podpisuje 
jeszcze raz LA i wysyła je do BWM, gdzie 

ponownie zostanie podpisane przez 
koordynatora AIK. 

Następnie LA jest automatycznie wysyłane
do zagranicznego koordynatora.

WAŻNE:
Wszelkie zmiany należy wprowadzić od razu.



Commitment - podpisywanie LA przez koordynatora uczelni przyjmującej

Po podpisaniu LA przez koordynatora zagranicznego na adres e-mail studenta 
przyjdzie wiadomość o poniższej treści. 

Zmianie ulegnie również status

6d.



LA podpisane przez wszystkie trzy strony (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) 

należy pobrać, wydrukować i dołączyć do teczki z dokumentami mobilnościowymi.



LEARNING AGREEMENT –
during the mobility

Wszystkie zmiany wprowadzone do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają przygotowania 
drugiej części formularza Learning Agreement for studies, zwanej During the mobility

w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru w zagranicznej uczelni przyjmującej.

W celu wprowadzenia zmian dla LA należy zalogować się na swoje konto na platformie:
https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php

https://www.learning-agreement.eu/student/home/login.php


Otworzy się 
nowe okno

1. LA during mobility – wprowadzanie zmian

Należy kliknąć: „NEW LEARNING 
AGREEMENT  WITH CHANGES”

Wszelkie zmiany do LA wprowadza się w części zwanej: 
Changes to learning agreement (during mobility)

I.

Należy kliknąć: 
„CREATE” 

II.



2.

C. Jeśli przedmiot pozostaje bez zmian należy kliknąć „unset”

A. W celu wprowadzenia nowego przedmiotu do LA należy kliknąć „+ADD SUBJECT”

A.

LA during the mobility – wprowadzanie zmian c.d.

B. W celu usunięcia przedmiotu z LA należy kliknąć „set as deleted”

B. C.

W tab. B należy wprowadzić zmiany jeśli zmiany wprowadzone w tabl. A 
wpływają na przedmioty z tabl. B w LA – before the mobility.

Należy wybrać powód 
usunięcia przedmiotu

Należy wybrać powód 
dodania przedmiotu

! Pamiętaj o zapisaniu wprowadzonych zmian „SUBMIT” !



LA during – przykład wprowadzonych zmian



3. Zapisanie wprowadzonych zmian

Na dole strony widoczne są dane osób kontaktowanych i koordynatorów 

W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąć: 



4. Commitment

W przypadku LA during nie ma możliwości wygenerowania dokumentu w pdf przed podpisaniem go. 
W związku z tym bardzo ważne jest wprowadzenie wszystkich zmian bardzo starannie.  W razie wątpliwości należy kontaktować się 

z BWM i koordynatorem.  W przypadku błędów dokument zostanie w pierwszej kolejności odrzucony przez BWM AIK.

Po złożeniu podpisu, LA należy 
wysłać do koordynatora AIK. 



5. LA podpisane przez koordynatorów obu uczelni (AIK i zagranicznej)

Po podpisaniu LA przez koordynatora zagranicznego na adres e-mail studenta 
przyjdzie wiadomość o poniższej treści. 

Zmianie ulegnie również status

W przypadku braku błędów w LA during koordynator AIK podpisuje dokument, który automatycznie 
wysyłany jest do koordynatora uczelni zagranicznej.  



LA during podpisane przez wszystkie trzy strony (student, uczelnia wysyłająca, uczelnia przyjmująca) 

należy pobrać, wydrukować i dołączyć do teczki z dokumentami mobilnościowymi.


