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Przeliczanie ocen i uznawanie przedmiotów – uwagi wstępne 
 

A. DEFINICJE 
 

 ekwiwalent – przedmiot zaliczony przez studenta na uczelni partnerskiej w ramach zagranicznych studiów częściowych, który 
został uznany za równoważny przedmiotowi realizowanemu w ramach kierunku studiów w jednostce macierzystej.  

 jednostka macierzysta – Wydział Polonistyki UW 
 kierunek studiów – filologia polska, specjalność i specjalizacja realizowana przez studenta uczestniczącego w programie Erasmus 
 Learning Agreement (LA) – porozumienie o programie studiów realizowanym na uczelni partnerskiej, zawarte między studentem, 

jednostką macierzystą i uczelnią partnerską. W imieniu jednostki macierzystej i uczelni partnerskiej LA zatwierdzają odpowiedni 
koordynatorzy ds. mobilności. LA sporządza się na formularzach udostępnionych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW oraz w 
USOSwebie. 

 przedmiot fakultatywny – przedmiot zaliczony przez studenta na uczelni partnerskiej w ramach zagranicznych studiów 
częściowych, który nie został uznany za równoważny przedmiotowi realizowanemu w ramach kierunku studiów w jednostce 
macierzystej. 

 przedmiot równoważny – zob. ekwiwalent 
 różnice programowe – przedmioty wynikające z obowiązku realizacji kierunku studiów, które są wykładane w trakcie pobytu 

studenta na zagranicznych studiach częściowych, a dla których nie udało się znaleźć ekwiwalentów.  
 student – student kierunku filologa polska lub student MISH realizujący minimum programowe filologii polskiej. 
 Transcript of Records (ToR) – karta przebiegu studiów zrealizowanych na uczelni partnerskiej; jeżeli ToR wystawiony przez uczelnią 

partnerską nie zawiera kompletu danych dotyczących przebiegu zagranicznych studiów częściowych, koordynator może wziąć pod 
uwagę również inne dokumenty poświadczające zaliczenie zajęć. 

 uczelnia partnerska – uczelnia zagraniczna, która w ramach programu Erasmus przyjmuje studenta na zagraniczne studia 
częściowe 

 zagraniczne studia częściowe – semestralny lub roczny wyjazd w ramach programu Erasmus w celu odbycia studiów na uczelni 
partnerskiej 
 

B. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUTENDÓW WSZYSTKICH STOPNI, LAT, SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJI 
 

1. Student, który wyjeżdża na zagraniczne studia częściowe, ma obowiązek realizować  program studiów na uczelni partnerskiej 
uzgodniony w Learning Agreement. 

2. Za zgodą koordynatora mobilności jednostki macierzystej i uczelni przyjmującej student może modyfikować Learning Agreement 
swobodnie w trakcie pierwszego miesiąca zajęć na uczelni zagranicznej; po upływie tego czasu LA może być modyfikowane tylko, 
jeżeli uzasadniają to okoliczności. 

3. Zgodnie z zasadami programu Erasmus student powinien zrealizować na uczelni partnerskiej zajęcia za 30 ECTS w trakcie każdego 
semestru zagranicznych studiów częściowych niezależnie od tego, ile przedmiotów pozostanie do zaliczenia w jednostce 
macierzystej w ramach różnic programowych. 

4. Przy ustalaniu LA dopuszcza się różnicę 10% względem wymaganej liczby punktów ECTS – student filologii polskiej może wybrać 
zajęcia za 27 do 33 punktów ECTS bez specjalnych ustaleń z koordynatorem. Większe różnice wymagają zgody koordynatorów z 
uczelni przyjmującej i jednostki macierzystej. 

5. Minimalną liczbę punktów ECTS konieczną, by finansowo rozliczyć wyjazd na zagraniczne studia częściowe, ustala Biuro 
Współpracy z Zagranicą UW.  

6. Liczba punktów ECTS ustalona przez BWZ UW jako konieczna do rozliczenia wyjazdu nie wpływa na ograniczenie liczby punktów 
wymaganych do rozliczenia dydaktycznego.   

7. Learning Agreement modyfikuje program kierunku studiów studenta uczestniczącego w wymianie. Wszystkie przedmioty 
umieszczone w  ostatecznej wersji LA (tj. po uwzględnieniu ewentualnych zmian wprowadzonych  już w trakcie wyjazdu w LA 
During the Mobility) są integralną częścią programu kierunku studiów studenta wyjeżdżającego na zagraniczne studia częściowe. 

8. Przy ustalaniu LA student powinien dążyć do znalezienia jak największej liczby ekwiwalentów, ponieważ zaliczenie przedmiotu 
równoważnego stanowi podstawę do zwolnienia studenta z obowiązku realizacji przedmiotu wchodzącego w program kierunku 
studiów w jednostce macierzystej.  

9. Stwierdzaniem równoważności przedmiotów i zwalnianiem studenta z obowiązku realizowania odpowiednich przedmiotów w 
jednostce macierzystej zajmuje się koordynator ds. mobilności zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w dalszej części  
przewodnika. 
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10. Podstawę rozliczenia wyjazdu w jednostce macierzystej jest Transcript of Records. Jeżeli uczelnia partnerska nie wydaje ToR lub 
jeżeli uzupełnia je o inne dokumenty dokumentujące przebieg zagranicznych studiów częściowych, przy rozliczeniu wyjazdu bierze 
się pod uwagę również te dokumenty.  

11. Oceny uzyskane przez zaliczenie ekwiwalentów wlicza się do średniej ze studiów i średniej dyplomowej kierunku studiów. 

12. Oceny uzyskane przez zaliczenie przedmiotów fakultatywnych nie wlicza się do średniej ze studiów i średniej dyplomowej kierunku 
studiów. 

13. Oceny uzyskane przez studenta w trakcie zagranicznych studiów częściowych zostają przeliczone na skalę ocen stosowaną na 
Uniwersytecie  Warszawskim. 

14.  Konwersję ocen przeprowadza koordynator ds. mobilności, wykorzystują do tego narzędzie Egracons lub porównując procentowe 
rozkłady ocen jednostki partnerskiej i macierzystej. Pomocniczo do przeliczania ocen  używa się także innych opisów stosowanej 
skali ocen na uczelni partnerskiej, jeżeli opis taki stanowi część Transcript of Records lub jest umieszczony na stronie internetowej 
uczelni przyjmującej. 

15. Zaliczenie bez oceny uzyskane z przedmiotu prowadzonego przez uczelnię partnerską przelicza się: 

a) jako ocenę dostateczną, jeżeli jest to ekwiwalent; 

b) jako ZAL, jeżeli jest to przedmiot fakultatywny. 

16.  Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu umieszczonego w ostatecznej wersji LA, w miejsce brakującej oceny końcowej 
przyjmuje się liczbę 2,0 (tzw. dwója dziekańska). Liczba ta jest uwzględniania przy liczeniu średniej z roku, ale nie jest brana pod 
uwagę podczas liczenia średniej ze studiów. 

17. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od zasad określonych w puncie 11, 12, 15 i 16 na podstawie podania 
studenta skierowanego do prodziekana ds. studenckich zaopiniowanego przez koordynatora ds. mobilności. 
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Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, II rok studiów I stopnia 
 

Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTÓW) 

Sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Analiza komparatystyczna 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa 
koordynator mobilności Wydziału Polonistyki na 
podstawie zgodności sylabusów (ze szczególnym 
uwzględnieniem zgodności efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w 
trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z prowadzącym zajęcia na 
formę zaliczenia eksternistycznego. 

Gramatyka opisowa języka 
polskiego II 

Historia literatury polskiej: 
romantyzm 

Komparatystyka  

Kultura języka polskiego II 

Wiedza o kulturze 

Wprowadzenie do 
językoznawstwa 
diachronicznego 

Historia literatury polskiej 
1945-1989 

Teoria literatury 

Lektorat języka 
nowożytnego 

Równoważność przedmiotu prowadzonego na uczelni 
przyjmującej oraz lektoratów prowadzonych na 
Uniwersytecie Warszawskim określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności 
sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem trybu 
prowadzenia zajęć i liczby godzin).  
 
W razie wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii 
Pełnomocnika Rektora UW ds. realizacji Procesu 
Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- student zalicza na UW wymaganą liczbę semestrów lektoratu języka 
nowożytnego. 

Wychowanie fizyczne 
Przedmiot zrealizowany na innej uczelni może uznać 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na 
określonych przez siebie zasadach 
(http://wfisport.uw.edu.pl).  

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu na zasadach 
określonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- student realizuje zajęcia WF na zasadach określonych przez Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

spoza kierunku studiów 

Przedmiot ogólnouniwersytecki może zostać uznany na 
podstawie zaliczenia dowolnego przedmiotu z grupy 
przedmiotów z uczelni zagranicznej.  
 
Jeżeli przedmiot zagraniczny należy do grupy 
przedmiotów społecznych, na jego podstawie mogą 
zostać uznane również punkty ECTS z grupy 
przedmiotów społecznych.  
 
Decyzję podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki na podstawie sylabusa przedmiotu 
prowadzonego na uczelni partnerskiej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu / przedmiotów 
zagranicznych jako OGUN ma deficyt wymaganych punktów ECTS z grupy 
OGUN / z grupy przedmiotów społecznych: 
- student zapisuje się na zajęcia OGUN / z grupy przedmiotów społecznych 
w celu uzupełnienia wymaganej liczby punktów. 
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Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, III rok studiów I stopnia 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Historia Polski 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa 
koordynator mobilności Wydziału Polonistyki na 
podstawie zgodności sylabusów (ze szczególnym 
uwzględnieniem zgodności efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w 
trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z prowadzącym zajęcia na 
formę zaliczenia eksternistycznego. 

Historia filozofii 

Historia literatury 
polskiej po 1864 r. 

Historia literatury 
polskiej współczesnej 

Elementy teorii 
literatury 

Dialektologia 

Lektorat języka 
nowożytnego 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa 
koordynator mobilności Wydziału Polonistyki na 
podstawie zgodności sylabusów (ze szczególnym 
uwzględnieniem zgodności efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w 
trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z prowadzącym zajęcia na 
formę zaliczenia eksternistycznego. 

Wychowanie fizyczne 
Przedmiot zrealizowany na innej uczelni może uznać 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na 
określonych przez siebie zasadach 
(http://wfisport.uw.edu.pl). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu na zasadach 
określonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- student realizuje zajęcia WF na zasadach określonych przez Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

Przedmiot ogólnouniwersytecki może zostać uznany na 
podstawie zaliczenia dowolnego przedmiotu 
zaliczonego na uczelni zagranicznej. Decyzję podejmuje 
koordynator ds. mobilności Wydziału Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu / przedmiotów 
zagranicznych jako OGUN ma deficyt wymaganych punktów ECTS z grupy 
OGUN: 
- student zapisuje się na zajęcia OGUN. 

Seminarium licencjackie 
oraz egzamin licencjacki 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji. 

Student umawia się z prowadzącym na formę eksternistycznego zaliczenia 
materiału z seminarium licencjackiego. Do egzaminu licencjackiego student 
przystępuje w jednostce macierzystej. 

Egzamin certyfikacyjny z 
języka obcego, poziom 

B2 
Student przystępuje do egzaminu na uczelni macierzystej. 

Praktyki kierunkowe 
(minimum 4 tygodnie) 

Student zalicza praktyki kierunkowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
jednostce macierzystej. 
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Filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i 
światowej”, II rok studiów I stopnia 

 

Przedmiot 
podstawa ustalenia równoważności 

przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Literatura i kultura 
romantyzmu 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w 
jednostce macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności Wydziału Polonistyki 
na podstawie zgodności sylabusów (ze szczególnym 
uwzględnieniem zgodności efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w 
trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z prowadzącym zajęcia na 
formę zaliczenia eksternistycznego. 

Literatura i kultura po 
1864 r. 

Wprowadzenie do 
językoznawstwa 
diachronicznego 

Analiza porównawcza 
tekstów literackich 

Językowe aspekty 
przekładu 

Media elektroniczne w 
warsztacie filologa 

Komparatystyka 

Lektorat języka 
nowożytnego I Równoważność przedmiotu prowadzonego na uczelni 

przyjmującej oraz lektoratów prowadzonych na 
Uniwersytecie Warszawskim określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie 
zgodności sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem 
trybu prowadzenia zajęć i liczby godzin). W razie 
wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii 
Pełnomocnika Rektora UW ds. realizacji Procesu 
Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- student zalicza na UW wymaganą liczbę semestrów lektoratu języka 
nowożytnego. 

Lektorat języka 
nowożytnego II 

Wychowanie fizyczne 
Przedmiot zrealizowany na innej uczelni może uznać 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na 
określonych przez siebie zasadach 
(http://wfisport.uw.edu.pl).  

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu na zasadach 
określonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- student realizuje zajęcia WF na zasadach określonych przez Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

spoza kierunku studiów 

Przedmiot ogólnouniwersytecki może zostać uznany 
na podstawie zaliczenia dowolnego przedmiotu z 
grupy przedmiotów z uczelni zagranicznej. Jeżeli 
przedmiot zagraniczny należy do grupy przedmiotów 
społecznych, na jego podstawie mogą zostać uznane 
również punkty ECTS z grupy przedmiotów 
społecznych. Decyzję podejmuje koordynator ds. 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie 
sylabusa przedmiotu prowadzonego na uczelni 
partnerskiej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce 
macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen 
stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta (uwaga! zaliczenie 
bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu / przedmiotów 
zagranicznych jako OGUN ma deficyt wymaganych punktów ECTS z grupy 
OGUN / z grupy przedmiotów społecznych: 
- student zapisuje się na zajęcia OGUN / z grupy przedmiotów społecznych w 
celu uzupełnienia wymaganej liczby punktów. 
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Filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i 
światowej”, III rok studiów I stopnia 

 

Przedmiot 

podstawa ustalenia 
równoważności 

przedmiotów 
(EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Literatura i kultura lat 1918- 1945 

Równoważność przedmiotu prowadzonego 
w jednostce macierzystej i na uczelni 
przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na 
podstawie zgodności sylabusów (ze 
szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Literatura i kultura lat 1945-1989 

Literatura i kultura najnowsza /po 1989 r./ 

Literatury europejskie w ujęciu 
porównawczym 

Komparatystyka mediów /drukowanych, 
audiowizualnych, cyfrowych/ 

BLOKI A,B,C,D (ROTACYJNIE) 
A1. Metodologia i teoria przekładu 

A2. Warsztaty translacyjne (przekład tekstu 
literackiego, naukowego, tekstów 

użytkowych- pisemny i ustny, porównawcza 
analiza przekładów) 

B1.Teoria i historia sztuk pięknych w 
kontekście porównawczym 

B2.Warsztaty artystyczne (przekład 
intersemiotyczny, porównawcza analiza 

sztuk i wersji przekładów) 
C1. Teoria mediów z elementami historii i 

metodologii badań medialnych 
C2.Warsztaty medialne (przekład medialny, 

porównawcza analiza mediów i wersji 
przekładów) 

D1.Teoria i metodologia pisania o sztuce 
D2.Warsztat pisarski (pisanie eseju 
krytycznego, naukowego o sztuce) 

Lektorat języka nowożytnego II 

Równoważność przedmiotu prowadzonego 
w jednostce macierzystej i na uczelni 
przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na 
podstawie zgodności sylabusów (ze 
szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 
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Wychowanie fizyczne 

Przedmiot zrealizowany na innej uczelni 
może uznać Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu na określonych przez 
siebie zasadach 
(http://wfisport.uw.edu.pl).  

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
na zasadach określonych przez Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- student realizuje zajęcia WF na zasadach określonych przez 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Przedmiot ogólnouniwersytecki 

Przedmiot ogólnouniwersytecki może 
zostać uznany na podstawie zaliczenia 
dowolnego przedmiotu zaliczonego na 
uczelni zagranicznej. Decyzję podejmuje 
koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu / 
przedmiotów zagranicznych jako OGUN ma deficyt 
wymaganych punktów ECTS z grupy OGUN: 
- student zapisuje się na zajęcia OGUN. 

Seminarium licencjackie oraz egzamin 
licencjacki 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji. 

Student umawia się z prowadzącym na formę eksternistycznego 
zaliczenia materiału z seminarium licencjackiego. Do egzaminu 
licencjackiego student przystępuje w jednostce macierzystej. 

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, 
poziom B2 

Student przystępuje do egzaminu na uczelni macierzystej. 

Praktyki kierunkowe - minimum 4 tygodnie Student zalicza praktyki kierunkowe zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w jednostce macierzystej. 
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Filologia polska, specjalność Język - Literatura – Kultura, I rok studiów II stopnia 
 

A. Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów 

Przedmiot 
podstawa ustalenia równoważności 

przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Translatorium B2+ 

Translatorium B2+ może zostać uznane na podstawie 
zaliczenia przedmiotu prowadzonego na uczelni 
zagranicznej, jeżeli są to zajęcia językowe (lektorat lub 
zajęcia z przekładu) prowadzone na poziomie B2+.  
Decyzję podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu ma deficyt 
wymaganych punktów ECTS z grupy przedmiotów B2+: 
- student zapisuje się na zajęcia Translatorium B2+. 

Metodologia badań 
filologicznych (do wyboru 

spośród: 
 a. metodologia badań 
literaturoznawczych;  

b. metodologia badań 
językoznawczych – 

synchronia; 
 c. metodologia badań 

językoznawczych – 
diachronia) 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności 
sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Opracowanie językowe 
tekstu naukowego 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

spoza kierunku studiów 

Przedmiot ogólnouniwersytecki może zostać uznany na 
podstawie zaliczenia dowolnego przedmiotu zaliczonego 
na uczelni zagranicznej. Decyzję podejmuje koordynator 
ds. mobilności Wydziału Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu / 
przedmiotów zagranicznych jako OGUN ma deficyt wymaganych 
punktów ECTS z grupy OGUN: 
- student zapisuje się na zajęcia OGUN. 

Leksykografia – 
gramatyka historyczna 

języka polskiego 
Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Student umawia się z prowadzącym na formę eksternistycznego 
zaliczenia zajęć. Do egzaminu student podchodzi w jednostce 
macierzystej. 

Seminarium magisterskie 
(tym projekt studencki) 

Student umawia się z prowadzącym na formę zaliczenia 
eksternistycznego zaliczenia seminarium magisterskiego. 
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B. Zajęcia prowadzone w ramach modułów do wyboru 
 

a) tradycja 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Literatura polska lat 
1918- 1945 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności 
sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Literatura polska lat 
1945- 1989 

Konwersatorium do 
wyboru 1 

Konwersatorium do wyboru może zostać uznane na 
podstawie zaliczenia przedmiotu na uczelni zagranicznej, 
jeżeli efekty kształcenia przedmiotu zagranicznego wpisują 
się w założone efekty kształcenia konwersatoriów 
przewidzianych dla danego modułu studiów. Decyzję 
podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu ma deficyt 
wymaganych punktów ECTS z grupy konwersatorium: 
- student zapisuje się na konwersatorium. 

Konwersatorium do 
wyboru 2 

 

b) nowoczesność 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Literatura polska lat 
1918- 1945 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności 
sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Literatura polska lat 
1945- 1989 

Konwersatorium do 
wyboru 1 Konwersatorium do wyboru może zostać uznane na 

podstawie zaliczenia przedmiotu na uczelni zagranicznej, 
jeżeli efekty kształcenia przedmiotu zagranicznego wpisują 
się w założone efekty kształcenia konwersatoriów 
przewidzianych dla danego modułu studiów. Decyzję 
podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu ma deficyt 
wymaganych punktów ECTS z grupy konwersatorium: 
- student zapisuje się na konwersatorium. 

Konwersatorium do 
wyboru 2 
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c) komparatystyka 
 

Przedmiot 
podstawa ustalenia równoważności 

przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Teksty literatury 
współczesnej – analiza 

kontekstowa  Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności 
sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Wielkie dzieła literatury 
światowej w ujęciu 

porównawczym  

Konwersatorium do 
wyboru 1 Konwersatorium do wyboru może zostać uznane na 

podstawie zaliczenia przedmiotu na uczelni zagranicznej, 
jeżeli efekty kształcenia przedmiotu zagranicznego wpisują 
się w założone efekty kształcenia konwersatoriów 
przewidzianych dla danego modułu studiów. Decyzję 
podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu ma deficyt 
wymaganych punktów ECTS z grupy konwersatorium: 
- student zapisuje się na konwersatorium. 

Konwersatorium do 
wyboru 2 
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Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, II rok studiów II stopnia 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Językoznawstwo ogólne 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności 
sylabusów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Literatura najnowsza 

Literatura popularna 

Współczesna krytyka 
artystyczna 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki (w 

tym zajęcia z języka 
obcego, poziom B2+) 

Przedmiot ogólnouniwersytecki może zostać uznany na 
podstawie zaliczenia dowolnego przedmiotu zaliczonego na 
uczelni zagranicznej. 
Realizacja przedmiotu z języka nowożytnego na poziomie  
B2+ może zostać uznane na podstawie zaliczenia 
przedmiotu prowadzonego na uczelni zagranicznej, jeżeli 
są to zajęcia językowe (lektorat lub zajęcia z przekładu) 
prowadzone na poziomie B2+.   
Decyzję podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu / 
przedmiotów zagranicznych jako OGUN ma deficyt wymaganych 
punktów ECTS z grupy OGUN / przedmiot B2+: 
- student zapisuje się na zajęcia OGUN / przedmiot B2+. 

Historia języka polskiego 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji. 

Student umawia się z prowadzącym na formę zaliczenia 
eksternistycznego zaliczenia ćwiczeń i wykładu. Do egzaminu 
student przystępuje w jednostce macierzystej. 

Seminarium magisterskie 
oraz praca dyplomowa i 

egzamin magisterski 

Student umawia się z prowadzącym seminarium na formę 
eksternistycznego zaliczenia materiału z seminarium 
magisterskiego. Do egzaminu magisterskiego student przystępuje 
w jednostce macierzystej. 

Konwersatorium 1 ( w 
tym konwersatorium 

translatologiczne, poziom 
B2+) 

Konwersatorium do wyboru może zostać uznane na 
podstawie zaliczenia przedmiotu na uczelni zagranicznej, 
jeżeli efekty kształcenia przedmiotu zagranicznego wpisują 
się w założone efekty kształcenia konwersatoriów 
przewidzianych dla kierunku studiów. 
 
Realizacja przedmiotu z języka nowożytnego na poziomie  
B2+ może zostać uznane na podstawie zaliczenia 
przedmiotu prowadzonego na uczelni zagranicznej, jeżeli 
są to zajęcia językowe (lektorat lub zajęcia z przekładu) 
prowadzone na poziomie B2+.   
 
Decyzję podejmuje koordynator ds. mobilności Wydziału 
Polonistyki. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej lub jeżeli po uznaniu przedmiotu ma deficyt 
wymaganych punktów ECTS z grupy konwersatorium / przedmiot 
B2+: 
- student zapisuje się na konwersatorium / przedmiot B2+. 
 

Konwersatorium 2 (w 
tym konwersatorium 

translatologiczne, poziom 
B2+) 
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Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW (I rok specjalizacji, II rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Komunikacja medialna 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może 
zostać uznany za równoważny przedmiotowi 
prowadzonemu w jednostce macierzystej przez 
koordynatora ds. mobilności Wydziału Polonistyki UW 
na podstawie sylabusa zajęć (ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów kształcenia), wyłącznie za 
zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Krytyka tekstu reklamowego 

Przegląd zawodów 
medialnych 1 

Retoryka w komunikowaniu 
publicznym 

Warsztat literacki autora 
tekstu reklamowego i PR 

Warsztaty z negocjacji 

 

Specjalizacja FILOLOGIA DLA MEDIÓW (II rok specjalizacji, III rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot 
podstawa ustalenia równoważności 

przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Emisja głosu 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może 
zostać uznany za równoważny przedmiotowi 
prowadzonemu w jednostce macierzystej przez 
koordynatora ds. mobilności Wydziału Polonistyki UW 
na podstawie sylabusa zajęć (ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów kształcenia), wyłącznie za 
zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w 
jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana 
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Horyzonty medialne 
(przedmioty ogólne 2): 

Literackie konteksty Internetu 
Horyzonty medialne 

(przedmioty ogólne 2): Prawo 
w mediach 

Horyzonty medialne 
(przedmioty ogólne 2): 

Wprowadzenie do nauki o 
mediach 

Przegląd zawodów 
medialnych 2: Kształtowanie 

wizerunku publicznego 
Przegląd zawodów 

medialnych 2: Rynek edukacji 
medialnej 

Przegląd zawodów 
medialnych 2: Rzecznik 

prasowy 

Scenariusze dzieł filmowych 

Warsztaty medialne 
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Specjalizacja REDAKTORSKO-WYDAWNICZA (I rok specjalizacji, II rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Funkcjonowanie 
wydawnictwa. 

Organizacja , marketing, 
prawo autorskie 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może zostać 
uznany za równoważny przedmiotowi prowadzonemu w 
jednostce macierzystej przez koordynatora ds. mobilności 
Wydziału Polonistyki UW na podstawie sylabusa zajęć (ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia), 
wyłącznie za zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Informacja naukowa w 
pracy redaktora i 

wydawcy 

Redakcja językowa tekstu 
I 

Wprowadzenie do 
edytorstwa literatury 

Historia edycji polskiej 
literatury pięknej 

Dzieje książki i druku 

 

Specjalizacja REDAKTORSKO-WYDAWNICZA (II rok specjalizacji, III rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Wprowadzenie do 
edytorstwa 

leksykograficznego 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może zostać 
uznany za równoważny przedmiotowi prowadzonemu w 
jednostce macierzystej przez koordynatora ds. mobilności 
Wydziału Polonistyki UW na podstawie sylabusa zajęć (ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia), 
wyłącznie za zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Komputerowa edycja i 
przygotowanie językowe 

tekstu do druku 
Dzieje książki i druku 

Historia polskich edycji 
literatury powszechnej 

(wraz z el. translatologii) 
Typografia i 

projektowanie książki 
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Specjalizacja NAUCZYCIELSKA (I rok specjalizacji, II rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Dydaktyka ogólna 
(pedagogika) 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może zostać 
uznany za równoważny przedmiotowi prowadzonemu w 
jednostce macierzystej przez koordynatora ds. mobilności 
Wydziału Polonistyki UW na podstawie sylabusa zajęć (ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia), 
wyłącznie za zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Psychologia 

Podręczniki i programy 
polonistyczne w szkole 
podstawowej. Prawo 

oświatowe 

Mechanizmy uczenia się i 
strategie nauczania 

Metodyka języka 
polskiego w szkole 

podstawowej (kształcenie 
literackie) 

Metodyka języka 
polskiego w szkole 

podstawowej (kształcenie 
językowe) 

 

Specjalizacja NAUCZYCIELSKA (II rok specjalizacji, III rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Gatunki wypowiedzi w 
szkole. Warsztat dla 

nauczycieli 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może zostać 
uznany za równoważny przedmiotowi prowadzonemu w 
jednostce macierzystej przez koordynatora ds. mobilności 
Wydziału Polonistyki UW na podstawie sylabusa zajęć (ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia), 
wyłącznie za zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Literatura dla dzieci i 
młodzieży 

Edukacja medialna w 
szkole 

Emisja głosu i technika 
mowy 

Praktyki pedagogiczne (w 
ramach praktyk 
kierunkowych) 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji. Student zalicza praktyki kierunkowe zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w jednostce macierzystej. 

Praktyki zawodowe w 
szkole podstawowej 
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Specjalizacja GLOTTODYDAKTYKA (I rok specjalizacji, II rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Dydaktyka ogólna 
(pedagogika) 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może 
zostać uznany za równoważny przedmiotowi 
prowadzonemu w jednostce macierzystej przez 
koordynatora ds. mobilności Wydziału Polonistyki UW 
na podstawie sylabusa zajęć (ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów kształcenia), wyłącznie za 
zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Psychologia 

Język polski poza granicami 
kraju 

Język polski jako język drugi 

Pedagogiczne aspekty 
warsztatu lektora 

Język polski jako obcy 

Podstawy lingwistyki 
stosowanej 

Gramatyka funkcjonalno-
kontrastywna 

Mechanizmy uczenia się i 
strategie nauczania 

Metodyka języka polskiego w 
szkole podstawowej 

(kształcenie literackie) 
Metodyka języka polskiego w 

szkole podstawowej 
(kształcenie językowe) 

 

Specjalizacja GLOTTODYDAKTYKA (II rok specjalizacji, III rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Emisja głosu i technika mowy 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może 
zostać uznany za równoważny przedmiotowi 
prowadzonemu w jednostce macierzystej przez 
koordynatora ds. mobilności Wydziału Polonistyki UW 
na podstawie sylabusa zajęć (ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów kształcenia), wyłącznie za 
zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Język polski jako obcy 

Metodyka języka polskiego 
jako obcego 

Testowanie i certyfikacja 

Praktyki zawodowe w szkole 
podstawowej 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji. Student zalicza praktyki kierunkowe zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w jednostce macierzystej. 

Praktyki glottodydaktyczne 
(w ramach Metodyki języka 

polskiego jako obcego) 
Praktyki pedagogiczne (w 

ramach praktyk 
kierunkowych) 
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Specjalizacja TRANSLATORSKA (I rok specjalizacji, II rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Literatura światowa 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może zostać 
uznany za równoważny przedmiotowi prowadzonemu w 
jednostce macierzystej przez koordynatora ds. mobilności 
Wydziału Polonistyki UW na podstawie sylabusa zajęć (ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia), 
wyłącznie za zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Podstawy translatoryki 

Translatorium, część 1 
(język ...) 

Warsztat stylistyczny, 
część 1 

Warsztat stylistyczny, 
część 2 

 

Specjalizacja TRANSLATORSKA (II rok specjalizacji, III rok studiów I stopnia) 
 

Przedmiot podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (EKWIWALENTY) 

sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Gramatyka kontrastywna 
(język...) 

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej może zostać 
uznany za równoważny przedmiotowi prowadzonemu w 
jednostce macierzystej przez koordynatora ds. mobilności 
Wydziału Polonistyki UW na podstawie sylabusa zajęć (ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów kształcenia), 
wyłącznie za zgodą kierownika specjalizacji zawodowej. 

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu 
w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę 
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta 
(uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę 
dostateczną!); 
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest 
przypisana przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
 
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na 
uczelni zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest 
wykładany w trakcie wyjazdu studenta, student umawia się z 
prowadzącym zajęcia na formę zaliczenia eksternistycznego. 

Historia przekładów 
literackich (język...) 

Redakcja tekstu 
tłumaczonego (język...) 

Translatorium, cz. 2 
(język...) 

Translatorium, cz. 3 
(język...) 

 

 


