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Załącznik nr 2 do 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 2019/2020 

 

 

Zasady ustalania ekwiwalentów 

i rozliczania zajęć zrealizowanych na uczelni partnerskiej  

w ramach zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ 

dla studentów kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 

 

w roku akademickim 2019/2020 
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Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, II rok studiów I stopnia 

Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i 
punkty ECTS 

Praktyczna nauka 
języka łacińskiego 

 

 

 

 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności IFK 

UW 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. 

Praktyczna nauka 
języka greckiego 

Gramatyka opisowa 
języka łacińskiego 

Gramatyka opisowa 
języka greckiego 

Wstęp do 
językoznawstwa 

Wstęp do 
literaturoznawstwa 

Literatura grecka i 
łacińska (epika i liryka) 

Historia starożytna - 
ćwiczenia 

Lektury greckie i 
łacińskie 

 

 

 

 

 

 

 



4 | S t r o n a  
 

Filologia klasyczna i studia śródziemnomowskie, III rok studiów I stopnia 

 

 

Przedmioty obowiązkowe do wyboru w ciągu trzech lat 

Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i punkty 
ECTS 

Seminarium 
licencjackie łacińskie 

(jeśli nie jest 
seminarium 
dyplomowym) 

 

 

 

 

 

 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce macierzystej 

i na uczelni przyjmującej określa 
koordynator mobilności IFK UW 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. 

Seminarium 
licencjackie greckie 

(jeśli nie jest 
seminarium 
dyplomowym) 

Metryka starożytna 

Filozofia starożytna 

Literatura grecka i 
łacińska (proza) 

Literatura grecka i 
łacińska (dramat) 

Edycja i krytyka tekstu 

Redakcja tekstu 

Seminarium 
licencjackie 

 

 

PRZEDMIOT NIE ULEGA 
EKWIWALENTYZACJI 

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

Lektury greckie i 
łacińskie 

Student zalicza egzaminy z lektur na 
uczelni macierzystej i umawia się z 
prowadzącym na eksternistyczne 
zaliczenie zajęć 
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Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i punkty ECTS 

przedmioty 
ogólnouniwersyteckie 

spoza kierunku 
studiów, przedmiot  z 
zakresu nauk 
społecznych  

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  IFK UW 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. 

Egzamin 
certyfikacyjny z języka 
obcego na poziomie 
B2 

 

 

PRZEDMIOT NIE ULEGA 
EKWIWALENTYZACJI 

Student przystępuje do egzaminu na 
uczelni macierzystej 

 

 

Praktyki zawodowe  

(minimum 4 
tygodnie) 

Student zalicza praktyki zawodowe 
zgodnie z zasadami obowiązującymi na 
uczelni macierzystej 
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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. 

Zajęcia 
fakultatywne w 
IFK 

Przedmiot fakultatywny może zostać 
uznany na podstawie zaliczenia 
dowolnego przedmiotu z grupy 

przedmiotów z uczelni zagranicznej 
powiązanych tematycznie z programem 

studiów filologii klasycznej i studiów 
śródziemnomorskich  

 

Decyzję podejmuje koordynator ds. 
mobilności IFK UW 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 
fakultatywne w IFK w celu 
uzupełnienia wymaganej liczby 
punktów. 
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Lektorat z języka 
obcego 
nowożytnego 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego na uczelni przyjmującej 

oraz lektoratów prowadzonych na 
Uniwersytecie Warszawskim określa 
koordynator mobilności IFK UW 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | S t r o n a  
 

I rok studiów II stopnia 

 
Przedmiot  

Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów 

(ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i punkty 
ECTS 

Seminarium 
magisterskie 
greckie 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności IFK UW 
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. 

Seminarium 
magisterskie 
łacińskie 

Metodologia 
badań literackich 

Metryka 
starożytna   

Recepcja kultury 
antycznej 

Filozofia 

Lektury greckie i 
łacińskie 

PRZEDMIOT NIE PODLEGA 
EKWIWALENTYZACJI 

Student zalicza egzaminy z lektur na 
uczelni macierzystej i umawia się z 
prowadzącym zajęcia z lektur na 
zaliczenie eksternistyczne. 

Językoznawstwo Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności IFK UW  
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 

Gramatyka 
historyczna języka 
greckiego 

Gramatyka 
historyczna języka 
łacińskiego 
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Elementy kultury 
renesansu i  

Baroku 

 

 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności IFK UW 
na podstawie zgodności sylabusów (ze 

szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów kształcenia). 

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 
nowołacińska  

Translatorium 
neolatynistyczne 

 

Przedmioty obowiązkowe do wyboru 

Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i punkty 
ECTS 

Przedmiot 
fakultatywny w IFK 

Przedmiot fakultatywny może 
zostać uznany na podstawie 

zaliczenia dowolnego przedmiotu z 
grupy przedmiotów z uczelni 

zagranicznej powiązanych 
tematycznie z programem studiów 

filologii klasycznej i studiów 
śródziemnomorskich  

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.  

 

 

 

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 lub 
fakultet ma deficyt wymaganych 
punktów ECTS z grupy OGUN / z 
grupy przedmiotów społecznych/ z 

Przedmiot 
ogólnouniwersytecki 
spoza kierunku 
studiów 

Przedmiot z zakresu 
nauk społecznych 
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grupy fakultetów: 
- student zapisuje się na zajęcia 
fakultatywne w IFK lub zajęcia 
ogólnouniwersyteckie w celu 
uzupełnienia wymaganej liczby 
punktów. 

 

II rok studiów II stopnia 

Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i punkty ECTS 

Seminarium 
magisterskie 
łacińskie, greckie lub 
neolatynistyczne 

PRZEDMIOT NIE PODLEGA 
EKWIWALENTYZACJI 

Student umawia się z prowadzącym na 
eksternistyczne  zaliczenie przedmiotu. 
Student zdaje egzamin magisterski na 
uczelni macierzystej. 

Stylistyka łacińska Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 
macierzystej i na uczelni 
przyjmującej określa koordynator 
mobilności IFK UW 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. 

Translatorium 
greckie, łacińskie lub 
neolatynistyczne 

Myśl renesansu i 
Baroku 
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SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA 

Przedmiot Podstawa ustalenia równoważności 
przedmiotów (ekwiwalentów) 

Sposób zaliczenia, ocena i punkty ECTS 

Emisja głosu   

 

 

 

Przedmiot zrealizowany na uczelni 
zagranicznej może zostać uznany za 

równoważny przedmiotowi 
prowadzonemu w jednostce 

macierzystej przez koordynatora ds. 
mobilności IFK 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 psychologii 

Pedagogika 

Metodyka nauczania 
języka łacińskiego 

PRZEDMIOT NIE ULEGA 
EKWIWALENTYZACJI 

Student odbywa praktyki w ramach 
uczelni macierzystej i umawia się z 
prowadzącym na eksternistyczne 
zaliczenie przedmiotu Praktyki szkolne 

 


