
Załącznik 4 

Zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku FILOLOGIA BAŁTYCKA w roku akademickim 2019/2020 

 

TYP PRZEDMIOTU 
PODSTAWA USTALANIA RÓWNOWAŻNOŚCI 

PRZEDMIOTÓW (EKWIWALENTÓW) 
SPOSÓB ZALICZENIA, OCENA, PUNKTY ECTS 

seminarium dyplomowe 

przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji 

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

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

egzamin certyfikacyjny 
(poziom B2) 

Student przystępuje do egzaminu na uczelni macierzystej 

lektorat języka 
nowożytnego 

Równoważność przedmiotu prowadzonego na uczelni 
partnerskiej z przedmiotem prowadzonym w jednostce 
macierzystej określa koordynator mobilności Wydziału 
Polonistyki na podstawie zgodności sylabusów obu 
przedmiotów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów uczenia się). W razie wątpliwości koordynator może 
zasięgnąć opinii pełnomocnika rektora 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 

Decyzję o równoważności przedmiot zrealizowany na innej 
uczelni z zajęciami WF prowadzonymi na UW podejmuje 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na zasadach przez 
siebie określonych (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. 

 

  



 

TYP PRZEDMIOTU 
PODSTAWA USTALANIA RÓWNOWAŻNOŚCI 

PRZEDMIOTÓW (EKWIWALENTÓW) 
SPOSÓB ZALICZENIA, OCENA, PUNKTY ECTS 

przedmiot 
ogólnouniwersytecki 

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku realizacji przedmiotu 
ogólnouniwersyteckiego na UW podejmuje koordynator 
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie dowolnego 
przedmiotu zrealizowanego przez studenta na uczelni 
zagranicznej. Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni 
partnerskiej dotyczy nauk społecznych (równoważność określa 
koordynator mobilności na podstawie sylabusa), możliwe jest 
uznanie odpowiadającej liczby punktów ECTS za realizację 
zajęć 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 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.  

pozostałe przedmioty 
wchodzące w skład 
minimum 
programowego 
kierunku filologia 
bałtycka 

Równoważność przedmiotu prowadzonego na uczelni 
partnerskiej z przedmiotem prowadzonym w jednostce 
macierzystej w porozumieniu z opiekunem wyjazdów 
studentów kierunku bałtystyka określa koordynator mobilności 
Wydziału Polonistyki na podstawie zgodności sylabusów obu 
przedmiotów (ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
efektów uczenia się). 

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 pobytu studenta zagranicą, , student umawia się z prowadzącym na 
formę zaliczenia eksternistycznego.  

 


