Załącznik nr 1 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 2020/2021

Ogólne zasady ekwiwalentyzacji obowiązujące na Wydziale Polonistyki UW
A. Definicje











ekwiwalent (przedmiot równoważny) – 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
Learning Agreement (LA) –realizowane na uczelni partnerskiej porozumienie o programie studiów, zawarte między studentem,
jednostką macierzystą i uczelnią partnerską. W imieniu jednostki macierzystej i uczelni partnerskiej LA zatwierdza właściwy
koordynator mobilności. LA sporządza się w formularzu dostępnym 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
różnice programowe – przedmioty wchodzące w skład programu studiów studenta, które są realizowane w ramach
macierzystego kierunku studiów w trakcie mobilności, dla których student nie ma ekwiwalentów w LA
Transcript of Records (ToR) – karta przebiegu studiów zrealizowanych na uczelni partnerskiej
uczelnia partnerska – uczelnia zagraniczna, która w ramach programu Erasmus przyjmuje studenta na zagraniczne studia
częściowe
zagraniczne studia częściowe (mobilność) – semestralny lub roczny wyjazd w ramach programu Erasmus w celu odbycia
studiów na uczelni partnerskiej

B. Zasady obowiązujące wszystkich studentów
1.

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

2.

Student ma prawo do modyfikacji Learning Agreement w trakcie miesiąca od rozpoczęcia zajęć na uczelni partnerskiej. W
szczególnych okolicznościach okres ten może zostać wydłużony.

3.

Student powinien zaliczyć na uczelni partnerskiej przedmioty warte łącznie 30 ECTS na każdy semestru mobilności. Do liczby
tej nie wlicza się przedmiotów wchodzących w różnice programowe.

4.

Przy ustalaniu LA dopuszcza się różnicę 10% względem wymaganej liczby punktów ECTS (tj. student uczestniczący w mobilności
może zaproponować LA warte odpowiednio: 27 do 33 ECTS na semestr lub 54 do 66 ECTS na rok akademicki). Potrzebę
ustalenia LA z większymi różnicami wymaga odpowiedniego uzasadnienia przedstawionego przez studenta właściwemu
koordynatorowi mobilności.

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 finansowego 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 w trakcie wyjazdu) stają się
integralną częścią programu studiów studenta uczestniczącego w mobilności.

8.

Przy ustalaniu LA student powinien dążyć do znalezienia jak największej liczby ekwiwalentów.

9.

Stwierdzaniem równoważności przedmiotów i zwalnianiem studenta z obowiązku realizowania odpowiednich przedmiotów w
jednostce macierzystej zajmuje się właściwy koordynator mobilności.

10. Podstawą rozliczenia wyjazdu w jednostce macierzystej jest Transcript of Records. Jeżeli uczelnia partnerska nie wydaje ToR
lub jeżeli uzupełnia je o inne dokumenty potwierdzające 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.
12. Oceny uzyskane przez zaliczenie przedmiotów fakultatywnych nie wlicza się do średniej ze studiów i średniej dyplomowej.
13. Oceny uzyskane przez studenta w trakcie zagranicznych studiów częściowych zostają przeliczone na skalę ocen stosowaną na
Uniwersytecie Warszawskim.
14. Konwersję ocen przeprowadza koordynator mobilności. Oceny przelicza się przy pomocy narzędzie Egracons lub porównując
procentowe rozkłady ocen jednostki partnerskiej i macierzystej. Pomocniczo używać także innych opisów skali ocen
stosowanej 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 (3), jeżeli jest to ekwiwalent;

b)

jako zaliczenie (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, która jest uwzględniania przy liczeniu średniej z roku, ale nie jest
brana pod uwagę podczas liczenia średniej dyplomowej).
17. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od zasad określonych w puncie 11, 12, 15 i 16 na podstawie podania
studenta skierowanego do kierownika Jednostki dydaktycznej lub odpowiedniego kierownika studiów. Podanie musi być
zaopiniowane przez właściwego koordynatora mobilności.

