Załącznik 2
zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska
w r.ak. 2020/2021

Kierunek: filologia polska
II rok studiów I stopnia
Program realizowany w roku akademickim 2020/2021 (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)

filologia polska, specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

Wychowanie fizyczne

ECTS

0

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku
studiów

3

Historia literatury polskiej: romantyzm

10

Gramatyka opisowa języka polskiego II

4

Wprowadzenie do językoznawstwa
diachronicznego

3

Kultura języka polskiego II

5

Historia literatury polskiej 1945-1989

2

Teoria literatury

7

Analiza komparatystyczna

3

Komparatystyka

4

Lektorat języka nowożytnego

2

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)
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).
Decyzję o zwolnieniu z obowiązku
realizacji przedmiotu
ogólnouniwersyteckiego na UW
podejmuje koordynator mobilności
Wydziału Polonistyki na podstawie
przedmiotu zrealizowanego przez
studenta na uczelni zagranicznej.
Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni
partnerskiej dotyczy nauk społecznych
(równoważność określa koordynator
mobilności na podstawie sylabusa lub
innego dokumentu określającego efekty
uczenia się), możliwe jest uznanie
odpowiadającej liczby punktów ECTS za
realizację zajęć z grupy przedmiotów
społecznych.

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).

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.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS
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.

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.

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.

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

filologia polska, specjalność: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

ECTS

Wychowanie fizyczne

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza
kierunku studiów

Decyzję o równoważności przedmiot zrealizowany na innej uczelni
z zajęciami WF prowadzonymi na UW podejmuje Studium
0
Wychowania Fizycznego i Sportu na zasadach przez siebie
określonych (http://wfisport.uw.edu.pl).

8

Literatura i kultura po 1864 r.

8

Wprowadzenie do językoznawstwa
diachronicznego

3

Językowe aspekty przekładu

Równoważność przedmiotu prowadzonego na uczelni partnerskiej
z przedmiotem prowadzonym w jednostce macierzystej określa
3,5 koordynator mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie
zgodności sylabusów obu przedmiotów (ze szczególnym
uwzględnieniem zgodności efektów uczenia się).
3,5

Media elektroniczne w warsztacie filologa

2

Komparatystyka

8

Lektorat języka nowożytnego (1)

2

Lektorat języka nowożytnego (2)

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS
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.
A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni zagranicznej:
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w jednostce
Decyzję o zwolnieniu z obowiązku realizacji przedmiotu
macierzystej;
ogólnouniwersyteckiego na UW podejmuje koordynator mobilności - ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę ocen stosowaną na
Wydziału Polonistyki na podstawie przedmiotu zrealizowanego
UW i doliczona do średniej ocen studenta (Uwaga! Zaliczenie bez oceny przelicza się na
przez studenta na uczelni zagranicznej.
ocenę dostateczną!);
- student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana przedmiotowi
3
Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni partnerskiej dotyczy nauk
zaliczonemu na uczelni zagranicznej.
społecznych (równoważność określa koordynator mobilności na
podstawie sylabusa lub innego dokumentu określającego efekty
B. Jeżeli student nie zrealizuje przedmiotu równoważnego na uczelni zagranicznej lub
uczenia się), możliwe jest uznanie odpowiadającej liczby punktów
jeżeli po uznaniu przedmiotu / przedmiotów zagranicznych jako OGUN ma deficyt
ECTS za realizację zajęć z grupy przedmiotów społecznych.
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.

Literatura i kultura romantyzmu

Analiza porównawcza tekstów literackich

Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów
(EKWIWALENTÓW)

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).
2 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:
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w trakcie
pobytu studenta zagranicą, student umawia się z prowadzącym na formę zaliczenia
eksternistycznego.

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.

filologia polska, specjalizacja glottodydaktyczna, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

2

Psychologia

4

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

1,5

Język polski jako drugi

0,5

Podstawy lingwistyki stosowanej

0,5

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego

0,5

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

3

Teoretyczne założenia opracowywania materiałów
glottodydaktycznych

1

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
(kształcenie literackie)

1,5

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
(kształcenie językowe)

1,5

Język polski jako obcy

1

Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów
(EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej
może zostać uznany za równoważny przedmiotowi
prowadzonemu w ramach specjalizacji na
podstawie sylabusa zajęć prowadzonych przez
uczelnię partnerską (ze szczególnym
uwzględnieniem efektów uczenia się); decyzję
podejmuje koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

filologia polska, specjalizacja nauczycielska, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

ECTS

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

2

Psychologia

4

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole
podstawowej. Prawo oświatowe

2

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
(kształcenie literackie)

3

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
(kształcenie językowe)

3

Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów
(EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni zagranicznej
może zostać uznany za równoważny przedmiotowi
prowadzonemu w ramach specjalizacji na
podstawie sylabusa zajęć prowadzonych przez
uczelnię partnerską (ze szczególnym
uwzględnieniem efektów uczenia się); decyzję
podejmuje koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

filologia polska, specjalizacja translatorska, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

ECTS

Podstawy translatoryki

2,5

Redakcja tekstu tłumaczonego

3

Warsztat stylistyczny, część 1

3

Gramatyka kontrastywna

1,5

Literatura światowa

3

Translatorium, część 1

4

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi
prowadzonemu w ramach specjalizacji
na podstawie sylabusa zajęć
prowadzonych przez uczelnię partnerską
(ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

filologia polska, specjalizacja edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

ECTS

Funkcjonowanie wydawnictwa Organizacja,
marketing, prawo autorskie

1,5

Informacja naukowa w pracy redaktora i
edytora

3

Redakcja językowa tekstu I

3

Wprowadzenie do edytorstwa

4

Historia edycji polskiej literatury pięknej

4

Wprowadzenie do edytorstwa
leksykograficznego

1,5

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi
prowadzonemu w ramach specjalizacji
na podstawie sylabusa zajęć
prowadzonych przez uczelnię partnerską
(ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

filologia polska, specjalizacja filologia dla mediów, II rok I stopnia
nazwa przedmiotu

ECTS

Język reklamy

1,5

Język mediów

1,5

Język filmu

1,5

Retoryka w komunikowaniu publicznym

3

Wprowadzenie do nauki o mediach

1

Sztuka prezentacji i emisja głosu

3

Polonista na rynku mediów

2,5

Poetyka i krytyka reklamy

3

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi
prowadzonemu w ramach specjalizacji
na podstawie sylabusa zajęć
prowadzonych przez uczelnię partnerską
(ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

Kierunek: filologia polska
III rok studiów I stopnia
Program realizowany w roku akademickim 2020/2021 (obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)
filologia polska, specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza, II rok I stopnia
przedmiot

Wychowanie fizyczne

ECTS

0

Przedmiot
ogólnouniwersytecki spoza
kierunku studiów

4

Egzamin certyfikacyjny z
języka obcego, poziom B2

2

Seminarium licencjackie oraz
10
egzamin licencjacki

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)
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).
Decyzję o zwolnieniu z obowiązku realizacji
przedmiotu ogólnouniwersyteckiego na UW
podejmuje koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki na podstawie przedmiotu
zrealizowanego przez studenta na uczelni
zagranicznej.
Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni
partnerskiej dotyczy nauk społecznych
(równoważność określa koordynator
mobilności na podstawie sylabusa lub innego
dokumentu określającego efekty uczenia się),
możliwe jest uznanie odpowiadającej liczby
punktów ECTS za realizację zajęć z grupy
przedmiotów społecznych.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS
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.
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.

Student przystępuje do egzaminu na uczelni macierzystej.

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji.

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

Gramatyka historyczna
języka polskiego

10

Student umawia się z prowadzącym na formę eksternistycznego zaliczenia zajęć. Do egzaminu student podchodzi w
jednostce macierzystej.

Praktyki kierunkowe

2

Student zalicza praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni macierzystej.

Historia literatury polskiej po
10
1864 r.
Historia literatury polskiej po
2
1989 r.
Dialektologia

2

Stylistyka

2

Lektorat języka nowożytnego 2

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).
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:
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w trakcie pobytu studenta zagranicą, student
umawia się z prowadzącym na formę zaliczenia eksternistycznego.

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

filologia polska, specjalność: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej, II rok I stopnia
przedmiot

Wychowanie fizyczne

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza
kierunku studiów

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego,
poziom B2
Seminarium licencjackie oraz egzamin
licencjacki

ECTS

Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów
(EKWIWALENTÓW)

Decyzję o równoważności przedmiot zrealizowany na
innej uczelni z zajęciami WF prowadzonymi na UW
0 podejmuje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na
zasadach przez siebie określonych
(http://wfisport.uw.edu.pl).
Decyzję o zwolnieniu z obowiązku realizacji przedmiotu
ogólnouniwersyteckiego na UW podejmuje koordynator
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie
przedmiotu zrealizowanego przez studenta na uczelni
zagranicznej.
4

Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni partnerskiej
dotyczy nauk społecznych (równoważność określa
koordynator mobilności na podstawie sylabusa lub innego
dokumentu określającego efekty uczenia się), możliwe
jest uznanie odpowiadającej liczby punktów ECTS za
realizację zajęć z grupy przedmiotów społecznych.

2

2

Literatura i kultura lat 1918-1945

5

Literatura i kultura lat 1945-1989

5

Literatura i kultura najnowsza (po 1989
r.)

2

Literatury europejskie w ujęciu
porównawczym

7

Komparatystyka mediów (drukowanych,
audiowizualnych, cyfrowych)

4

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.
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.
Student przystępuje do egzaminu na uczelni macierzystej.

10 Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji.

Praktyki kierunkowe

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

Student umawia się z prowadzącym na formę eksternistycznego zaliczenia materiału z
seminarium licencjackiego. Do egzaminu licencjackiego student przystępuje w jednostce
macierzystej.
Student zalicza praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni macierzystej.

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).

Bloki A, B, C, D (rotacyjnie)
A1. Metodologia, i teoria przekładu
A2. Warsztaty translacyjne (przekład
tekstu literackiego, naukowego, tekstów
użytkowych- pisemny i ustny,
porównawcza analiza przekładów)
B1.Teoria i historia sztuk pięknych w
kontekście porównawczym
B2.Warsztaty artystyczne (przekład
intersemiotyczny, porównawcza analiza
sztuk i wersji przekładów)
C1. Teoria mediów z elementami historii
i metodologii badań medialnych
C2.Warsztaty medialne (przekład
medialny, porównawcza analiza mediów
i wersji przekładów)
D1.Teoria i metodologia pisania o sztuce
D2.Warsztat pisarski (pisanie eseju
krytycznego, naukowego o sztuce)

3

Lektorat języka nowożytnego II

Równoważność przedmiotu prowadzonego na uczelni
partnerskiej z przedmiotem prowadzonym w jednostce
macierzystej określa koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki na podstawie zgodności sylabusów obu
2 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:
- w przypadku, gdy przedmiot w jednostce macierzystej jest wykładany w trakcie pobytu studenta
zagranicą, student umawia się z prowadzącym na formę zaliczenia eksternistycznego.

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

filologia polska, specjalizacja glottodydaktyczna, III rok I stopnia
przedmiot

ECTS

Praktyki zawodowe w szkole
podstawowej

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji.

Student zalicza praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni macierzystej.

4

Praktyki glottodydaktyczne (w ramach
Metodyki języka polskiego jako obcego)

nd.

Praktyki pedagogiczne (w ramach
praktyk kierunkowych)

nd.
2 Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi prowadzonemu
2 w ramach specjalizacji na podstawie
sylabusa zajęć prowadzonych przez uczelnię
4 partnerską (ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
2 Polonistyki.

Emisja głosu i technika mowy
Język polski jako obcy
Metodyka języka polskiego jako obcego
Testowanie i certyfikacja

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.

filologia polska, specjalizacja nauczycielska, III rok I stopnia
przedmiot

ECTS

Praktyki zawodowe w szkole
podstawowej

5

Praktyki pedagogiczne (w ramach
praktyk kierunkowych)

nd.

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat
dla nauczycieli

2

Literatura dla dzieci i młodzieży

3

Edukacja medialna w szkole

2

Emisja głosu i technika mowy

2

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji.

Student zalicza praktyki zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni macierzystej.

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi prowadzonemu
w ramach specjalizacji na podstawie
sylabusa zajęć prowadzonych przez uczelnię
partnerską (ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

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.

filologia polska, specjalizacja redaktorsko-wydawnicza, III rok I stopnia
przedmiot

ECTS

Wprowadzenie do edytorstwa
leksykograficznego

2

Komputerowa edycja i przygotowanie
językowe tekstu do druku

2

Redakcja językowa tekstu II

3

Historia polskich edycji literatury
powszechniej (wraz z elementami
translatologii)

5

Typografia i projektowanie książki

2

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi prowadzonemu
w ramach specjalizacji na podstawie
sylabusa zajęć prowadzonych przez uczelnię
partnerską (ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

filologia polska, specjalizacja translatorska, III rok I stopnia
przedmiot

ECTS

Historia przekładów literackich

2

Translatorium, część 2

4

Gramatyka kontrastywna

2

Translatorium, część 3

4

Redakcja tekstu tłumaczonego

2

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi prowadzonemu
w ramach specjalizacji na podstawie
sylabusa zajęć prowadzonych przez uczelnię
partnerską (ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

filologia polska, specjalizacja filologia dla mediów, III rok I stopnia
przedmiot
Horyzonty medialne (w tym:
Wprowadzenie do nauki o mediach – 10
godz. WYK, Literackie konteksty
Internetu – 10 godz. CW, Prawo w
mediach – 10 godz. WYK)
Warsztaty medialne (jeden do wyboru
spośród następujących: Retoryka i
krytyka medialna; Twórcze pisanie;
Translatorski; Autora mediów
społecznościowych)
Scenariusze dzieł filmowych

ECTS

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

6

1,5

2,5

Przegląd zawodów medialnych II (w tym:
Rynek edukacji medialnej – 10 godz.,
Rzecznik prasowy – 10 godz.,
3
Kształtowanie wizerunku publicznego –
10 godz.)
Emisja głosu

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

1

Przedmiot zrealizowany na uczelni
zagranicznej może zostać uznany za
równoważny przedmiotowi prowadzonemu
w ramach specjalizacji na podstawie
sylabusa zajęć prowadzonych przez uczelnię
partnerską (ze szczególnym uwzględnieniem
efektów uczenia się); decyzję podejmuje
koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki.

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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

Kierunek: filologia polska
I rok studiów II stopnia
Program realizowany w roku akademickim 2020/2021 (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
filologia polska, specjalność: język – literatura - kultura, I rok studiów II stopnia
Nazwa przedmiotu

ECTS

Seminarium magisterskie (tym projekt
studencki)

16

WSPÓLNE

Podstawa ustalenia równoważności
przedmiotów (EKWIWALENTÓW)

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji.

Student umawia się z prowadzącym na formę eksternistycznego
zaliczenia materiału z seminarium dyplomowego.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku realizacji
przedmiotu ogólnouniwersyteckiego na UW
podejmuje koordynator mobilności Wydziału
Polonistyki na podstawie przedmiotu
zrealizowanego przez studenta na uczelni
zagranicznej.
Przedmiot ogólnouniwersytecki

3

WSPÓLNE

Translatorium B2+

3

Opracowanie językowe tekstu naukowego

4

Metodologia badań filologicznych (do
wyboru spośród: a. metodologia badań
literaturoznawczych; b. metodologia badań
językoznawczych – synchronia; c.
metodologia badań językoznawczych –
diachronia)

3

Leksykografia

3

konwersatorium do wyboru 2

7

konwersatorium do wyboru 1

7

Literatura polska lat 1945-1989

7

Literatura polska lat 1918-1945

7

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu
porównawczym

7

Teksty literatury współczesnej – analiza
kontekstowa

7

TRADYCJA lub
NOWOCZESNOŚĆ lub
KOMPARATYSTYKA

TRADYCJA lub
NOWOCZESNOŚĆ

KOMPARATYSTYKA

Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni
partnerskiej dotyczy nauk społecznych
(równoważność określa koordynator mobilności
na podstawie sylabusa lub innego dokumentu
określającego efekty uczenia się), 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.

A. Jeżeli student zrealizuje przedmiot równoważny na uczelni
zagranicznej:
- student zostaje zwolniony z obowiązku zaliczenia przedmiotu w
jednostce macierzystej;
Równoważność przedmiotu prowadzonego na
- ocena z przedmiotu zagranicznego zostaje przeliczona na skalę
uczelni partnerskiej z przedmiotem
ocen stosowaną na UW i doliczona do średniej ocen studenta
prowadzonym w jednostce macierzystej określa (Uwaga! Zaliczenie bez oceny przelicza się na ocenę dostateczną!);
koordynator mobilności Wydziału Polonistyki na - student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana
podstawie zgodności sylabusów obu
przedmiotowi zaliczonemu na uczelni zagranicznej.
przedmiotów (ze szczególnym uwzględnieniem
zgodności efektów uczenia się).
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.

Załącznik 2 - zasady rozliczania wyjazdów studentów kierunku filologia polska w r.ak. 2020/2021

Kierunek: filologia polska
II rok studiów II stopnia
Program realizowany w roku akademickim 2020/2021 (obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020)
filologia polska, specjalność: język – literatura - kultura, I rok studiów II stopnia
Nazwa przedmiotu

Przedmiot ogólnouniwersytecki

ECTS

3

Seminarium magisterskie (w tym praca magisterska
i egzamin dyplomowy)

25

Historia języka polskiego

8

Literatura najnowsza

5

Literatura popularna

5

Językoznawstwo ogólne

7

Konwersatorium do wyboru 3
(w ramach wybranego modułu: TRADYCJA lub
NOWOCZESNOŚĆ lub KOMPARATYSTYKA)

Podstawa ustalenia równoważności przedmiotów
(EKWIWALENTÓW)

Sposób zaliczenia, ocena, punkty ECTS

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku realizacji przedmiotu
ogólnouniwersyteckiego na UW podejmuje koordynator
mobilności Wydziału Polonistyki na podstawie
przedmiotu zrealizowanego przez studenta na uczelni
zagranicznej.

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.

Jeżeli przedmiot realizowany na uczelni partnerskiej
dotyczy nauk społecznych (równoważność określa
koordynator mobilności na podstawie sylabusa lub innego
dokumentu określającego efekty uczenia się), możliwe
jest uznanie odpowiadającej liczby punktów ECTS za
realizację zajęć z grupy przedmiotów społecznych.

Przedmiot nie podlega ekwiwalentyzacji.

7

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

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).

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.

