
  

 
 
 

Zmiana Zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW  
na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni  

z tzw. krajów programu w roku akademickim 2018/2019 
 

Na podstawie postanowienia Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych 
dr hab. Katarzyny Dróżdż-Łuszczyk z dnia 6 lutego 2018 roku Zasady wstępnej kwalifikacji studentów 
i doktorantów Wydziału Polonistyki UW na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do 
uczelni z tzw. krajów programu w roku akademickim 2018/2019 zostają zmienione w następującym 
zakresie: 

1. Dodaje się punkt 2a w brzmieniu: 

„Kandydaci zostają zakwalifikowani na stypendium jako studenci realizowanego przez siebie kierunku, 
stopnia i roku studiów. Realizowany na uczelni partnerskiej program studiów musi być pokrewny 
z programem studiów realizowanych w ramach macierzystego  kierunku, a co najmniej jeden przedmiot 
realizowany w ramach macierzystego kierunku musi być ekwiwalentem pozwalającym na zwolnienie 
studenta z obowiązku realizowania przedmiotu wynikającego z programu kierunku macierzystego”. 

2. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„Do kwalifikacji nie mogą przystąpić studenci I roku studiów licencjackich, o ile są to ich pierwsze studia. 
Osoby, które realizują program I roku studiów I stopnia jako drugi lub kolejny kierunek studiów, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą przystąpić do kwalifikacji przedstawiając zaświadczenie 
o średniej z roku uzyskane na innym kierunku studiów.”   

3. Dodaje się punkt 5a w brzmieniu: 

„Do kwalifikacji nie mogą przystąpić studenci III roku studiów I stopnia, o ile nie planują podjęcia studiów 
II stopnia na Wydziale Polonistyki UW w kolejnym roku akademickim. Studenci III roku studiów I stopnia 
planujący podjęcie nauki na studiach II stopnia prowadzonych przez Wydział Polonistyki w kolejnym roku 
akademickim mogą przystąpić do kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe ze względu na ciągłość 
kształcenia”. 

4. Dodaje się punkt 5b w brzmieniu: 

„Do kwalifikacji nie mogą przystąpić studenci  II roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów III stopnia 
ze względu na obowiązek terminowego realizowania programu studiów. Stypendium na udział 
w zagranicznych studiach częściowych w ramach programu Erasmus nie stanowi podstawy do 
ponownego wpisania na poprzedni roku studiów („przedłużenia” studiów)”.  

5. Dodaje się punkt 5c w brzmieniu: 

„Do udziału w kwalifikacji nie mogą przystąpić  słuchacze studiów podyplomowych”. 

 

Pozostałe zapisy Zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW na 
zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu w roku 
akademickim 2018/2019  pozostają bez zmian. 


