GABINETE LLP/ERASM US

O QUE É UM LEARNING AGREEMENT (Contrato de Estudos)?
O LEARNING AGREEMENT é um dos documentos mais importantes no
processo de mobilidade do Programa LLP/Erasmus. Este documento certifica
que o aluno a quem foi atribuído o estatuto Erasmus vê ser-lhe reconhecido um
plano de estudos oficial, não só pela universidade de origem mas igualmente
pela universidade de acolhimento.
O QUE CONTÉM? Este documento elenca o número de disciplinas que o
aluno se propõe fazer no estrangeiro, numa universidade parceira, mas indica
também quais as disciplinas que foram alvo de um processo de equivalência,
despoletado pelo seu coordenador departamental, na universidade de origem.
QUAL O SEU VALOR LEGAL? Para que este documento seja reconhecido,
deverá nele constar a data de partida, a assinatura do aluno, do seu
coordenador departamental, do coordenador institucional da Universidade
Lusíada e o carimbo da Universidade. Posteriormente , deverá constar a
assinatura dos responsáveis da universidade de acolhimento e o carimbo oficial
da mesma.
O CONTRATO PODE SER ALTERADO? Pode. Se o aluno pretender fazer
alguma alteração ao plano inicial de estudos contactará o seu coordenador
departamental, via Gabinete Erasmus, apresentando-lhe uma proposta
concreta de alteração e de substituição de disciplinas e respeitando os prazos
que estão definidos para essas alterações, quer no primeiro, quer no segundo
semestre. No caso de a resposta ser positiva, essa alteração deverá constar no
verso do documento, com as especificações próprias. A seguir, o documento é
datado, assinado pelo aluno, pelo responsável da universidade de acolhimento
e carimbado. Depois de cumpridos estes requisitos o documento é enviado
para a Universidade Lusíada para ser assinado pelos responsáveis acima
referidos e carimbado. Só desta forma o processo será encerrado.
O não cumprimento de todas estas regras inviabilizará o contrato de
estudos e o aluno perderá as notas que, entretanto, tenha obtido.
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