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Zasady ustalania ekwiwalentów 
i rozliczania zajęć zrealizowanych na uczelni partnerskiej 

w ramach zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ 
dla studentów kierunku kulturoznawstwo – specjalność: wiedza o kulturze  

(Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki UW) 
w roku akademickim 2018/2019 

 
 

I Ogólne informacje o sposobie zaliczania ekwiwalentów, przeliczaniu ocen i punktów 
ECTS 

A. Jeżeli osoba wyjeżdżająca realizuje przedmiot równoważny na uczelni 
zagranicznej: 
- nie zapisuje się na przedmiot w systemie USOS jednostki macierzystej – po powrocie 
zostaje zwolniona z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce macierzystej; 
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostanie przeliczona na skalę ocen stosowaną na 
UW i doliczona do średniej ocen studenta/ki (uwaga! zaliczenie bez oceny przelicza się 
na ocenę dostateczną!); 
- student/ka uzyska taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana przedmiotowi 
zaliczonemu na uczelni zagranicznej. 
- w przypadku zajęć z wychowania fizycznego, student/ka może zostać zwolniony/a z 
obowiązku zaliczenia przedmiotu na zasadach określonych przez Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu. 
 
UWAGA: Osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana konsultować program zajęć, w 
szczególności listę przedmiotów uznawanych za ekwiwalenty, z koordynatorem/ką 
mobilności, przed i w trakcie wyjazdu. 

B. Jeżeli osoba wyjeżdżająca nie realizuje przedmiotu równoważnego na uczelni 
zagranicznej: 
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w trakcie 
wyjazdu studenta/ki, osoba wyjeżdżająca umawia się z prowadzącym zajęcia na formę 
zaliczenia eksternistycznego. 

 



II Szczegółowe informacje o przedmiotach na poszczególnych latach 
studiów I i II stopnia 

STUDIA I STOPNIA 
a) Przedmioty z II roku studiów I stopnia 

Przedmiot 
Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów 
(EKWIWALENTÓW) 

Antropologia słowa 

 
Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Antropologia 
widowisk 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Biblia w kulturze 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce macierzystej i 
na uczelni przyjmującej określa koordynatorka mobilności Instytutu 
Kultury Polskiej, na podstawie sylabusa zajęć (w szczególności 
kryteriów zaliczenia przedmiotu i liczby punktów ECTS) 

 

Historia kultury 
polskiej XIX wieku, 
ćwiczenia 

Historia kultury 
polskiej XIX wieku, 
wykład 

Historia kultury 
obcej 

Lektorat języka 
nowożytnego 

EGZAMIN z języka 
obcego (wybór) 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

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

Przedmiot spoza 
kierunku 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce macierzystej i 
na uczelni przyjmującej określa koordynatorka mobilności Instytutu 
Kultury Polskiej, na podstawie sylabusa zajęć (w szczególności 
kryteriów zaliczenia przedmiotu i liczby punktów ECTS) 

Zajęcia do wyboru 

Warsztat 
metodologiczny 

Uczestnictwo w 
kulturze 

 



b) Przedmioty z III roku studiów I stopnia 

Przedmiot 
Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów 
(EKWIWALENTÓW) 

Warsztat 
metodologiczny 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Instytutu Kultury Polskiej, na podstawie sylabusa zajęć 
(w szczególności kryteriów zaliczenia przedmiotu i liczby punktów 
ECTS) 

 

Antropologia kultury 
wizualnej 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Historia kultury 
polskiej XX wieku, 
wykład 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynatorka 
mobilności Instytutu Kultury Polskiej, na podstawie sylabusa zajęć 
(w szczególności kryteriów zaliczenia przedmiotu i liczby punktów 
ECTS) 

Historia kultury 
polskiej XX wieku, 
ćwiczenia 

Analiza tekstu 
literackiego 

Przedmiot spoza 
kierunku 

Zajęcia do wyboru 

Seminarium 
licencjackie 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Egzamin licencjacki Nie podlega ekwiwalentyzacji 

 



STUDIA II STOPNIA 

UWAGA: Przedmioty specjalizacyjne nie podlegają ekwiwalentyzacji 
 

a) Przedmioty z I roku studiów II stopnia 

Przedmioty 
Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów 
(EKWIWALENTÓW) 

Współczesne teorie 
antropologiczne, 
wykład 

Równoważność przedmiotu prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni przyjmującej określa koordynator 
mobilności Instytutu Kultury Polskiej, na podstawie sylabusa zajęć 
(w szczególności kryteriów zaliczenia przedmiotu i liczby punktów 
ECTS) 

Społeczne teorie 
kultury współczesnej 

Medialność w kulturze 
współczesnej 

Przedmiot spoza 
kierunku 

Bloki 
tematyczne/zajęcia do 
wyboru 

Proseminarium Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Seminarium 
magisterskie 

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

 



b) Przedmioty z II roku studiów II stopnia 

Przedmioty 
Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów 
(EKWIWALENTÓW) 

Przedmiot spoza kierunku 
Równoważność przedmiotu prowadzonego w 
jednostce macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynatorka mobilności Instytutu Kultury 
Polskiej, na podstawie sylabusa zajęć (w szczególności 
kryteriów zaliczenia przedmiotu i liczby punktów 
ECTS) 

Bloki tematyczne/zajęcia do wyboru 

Seminarium magisterskie Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

Egzamin magisterski Nie podlega ekwiwalentyzacji 

 


