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Załącznik nr 3 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 2018/2019 

 

 

Zasady ustalania ekwiwalentów 

i rozliczania zajęć zrealizowanych na uczelni partnerskiej 

w ramach zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ 

dla studentów Instytutu Slawistyki Zachodnie i Południowej 

 

w roku akademickim 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2 

 

Slawistyka II rok studiów I stopnia 

 

Przedmiot 
Podstawa ustalenia równoważności 

przedmiotów 
(EKWIWALENTÓW) 

Sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Praktyczna 
nauka języka 

specjalności (A) 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego na uczelni przyjmującej 

oraz lektoratów prowadzonych na 
Uniwersytecie Warszawskim określa 

koordynator mobilności Instytutu 
Slawistyki Zachodniej i Południowej 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 specjalności (A). 

Metody badań 
kulturowych 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności 
Instytutu Slawistyki Zachodniej i 

Południowej 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. 

Kultura 
popularna kraju 

A 

Literatura kraju 
A (I) 

Podstawy 
etnolingwistyki 

Gramatyka 
opisowa języka 

A (I) 

Przygotowanie 
do badań 

slawistycznych 
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Zajęcia do 
wyboru 

Przedmiot fakultatywny (do wyboru) 
może zostać uznany na podstawie 
zaliczenia dowolnego przedmiotu z 

grupy przedmiotów z uczelni 
zagranicznej.  

 

 

Decyzję podejmuje koordynator ds. 
mobilności Instytutu Slawistyki 

Zachodniej i Południowej na 
podstawie sylabusów przedmiotów 

prowadzonych 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 przedmiotów z puli fakultatywnych (do 
wyboru) ma deficyt wymaganych punktów ECTS z 
grupy z grupy przedmiotów fakultatywnych (do 

wyboru): 
- student zapisuje się na zajęcia z grupy przedmiotów 

fakultatywnych (do wyboru) w celu uzupełnienia 
wymaganej liczby punktów. 
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Slawistyka III rok studiów I stopnia 

 

Przedmiot 
Podstawa ustalenia równoważności 

przedmiotów (EKWIWALENTÓW) 
Sposób zaliczenia, ocena i punktów ECTS 

Praktyczna nauka 
języka 
specjalności (A) 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego na uczelni przyjmującej 

oraz lektoratów prowadzonych na 
Uniwersytecie Warszawskim określa 

koordynator mobilności Instytutu 
Slawistyki Zachodniej i Południowej 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 specjalności (A). 

Współczesne 
życie społeczno-
polityczne kraju 
A 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni przyjmującej 
określa koordynator mobilności 
Instytutu Slawistyki Zachodniej i 

Południowej 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 

Literatura kraju A 
(II) 

Gramatyka 
opisowa języka A 
(II) 

Seminarium 
licencjackie 

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. 
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Egzamin z języka 
obcego na 
poziomie B2 

Przedmiot nie podlega 
ekwiwalentyzacji. 

Student przystępuje do egzaminu na uczelni 
macierzystej. 

Zajęcia do 
wyboru 

Przedmiot fakultatywny (do wyboru) 
może zostać uznany na podstawie 
zaliczenia dowolnego przedmiotu z 

grupy przedmiotów z uczelni 
zagranicznej.  

 

 

Decyzję podejmuje koordynator ds. 
mobilności Instytutu Slawistyki 

Zachodniej i Południowej na podstawie 
sylabusów przedmiotów prowadzonych 

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 przedmiotów z puli 
fakultatywnych (do wyboru) ma deficyt 

wymaganych punktów ECTS z grupy z grupy 
przedmiotów fakultatywnych (do wyboru): 

- student zapisuje się na zajęcia z grupy 
przedmiotów fakultatywnych (do wyboru) w celu 

uzupełnienia wymaganej liczby punktów. 
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Slawistyka I rok studiów II stopnia 

 

Praktyczna nauka 
języka A 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego na uczelni 

przyjmującej oraz lektoratów 
prowadzonych na 

Uniwersytecie Warszawskim 
określa koordynator mobilności 
Instytutu Slawistyki Zachodniej i 

Południowej 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 specjalności (A)/ języka (B). 

Praktyczna nauka 
języka B 

Historia idei w krajach 
słowiańskich 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni 
przyjmującej określa 

koordynator mobilności 
Instytutu Slawistyki Zachodniej i 

Południowej 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. 

Tradycje językowe 
kraju A 

Literatura współczesna 
kraju A 

Antropologia polityki 
kraju A 

Wstęp do translatoryki 

Pisanie tekstów w 
języku specjalności 

Seminarium 
magisterskie 

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. 

Projekt naukowy I 
Przedmiot nie podlega 

ekwiwalentyzacji. 
Student zalicza projekt naukowy kierunkowe zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w jednostce macierzystej. 
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Zajęcia fakultatywne z 
oferty slawistycznej lub 
ogólnouniwersyteckiej 

Przedmiot fakultatywny (do 
wyboru) może zostać uznany na 

podstawie zaliczenia 
dowolnego przedmiotu z grupy 

przedmiotów z uczelni 
zagranicznej.  

 

 

Decyzję podejmuje koordynator 
ds. mobilności Instytutu 
Slawistyki Zachodniej i 

Południowej na podstawie 
sylabusów przedmiotów 
prowadzonych na uczelni 

partnerskiej. 

A. Jeżeli student zrealizuje 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 przedmiotów z puli fakultatywnych (do wyboru) 
ma deficyt wymaganych punktów ECTS z grupy z 
grupy przedmiotów fakultatywnych (do wyboru): 

- student zapisuje się na zajęcia z grupy przedmiotów 
fakultatywnych (do wyboru) w celu uzupełnienia 

wymaganej liczby punktów. 
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Slawistyka II rok studiów II stopnia 

 

Praktyczna nauka języka A 

 Równoważność przedmiotu 
prowadzonego na uczelni 

przyjmującej oraz lektoratów 
prowadzonych na Uniwersytecie 

Warszawskim określa koordynator 
mobilności Instytutu Slawistyki 

Zachodniej i Południowej 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 

specjalności (A)/ języka (B). 

Praktyczna nauka języka B 

 

Translatoryka 

Równoważność przedmiotu 
prowadzonego w jednostce 

macierzystej i na uczelni 
przyjmującej określa koordynator 

mobilności Instytutu Slawistyki 
Zachodniej i Południowej 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. 

Relacje międzykulturowe w regionie 
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Seminarium magisterskie 
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. 

Projekt naukowy II 
Przedmiot nie podlega 

ekwiwalentyzacji. 

Student zalicza projekt naukowy 
kierunkowe zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w jednostce 
macierzystej. 

Zajęcia fakultatywne z oferty 
slawistycznej lub 
ogólnouniwersyteckiej 

Przedmiot fakultatywny (do 
wyboru) może zostać uznany na 
podstawie zaliczenia dowolnego 

przedmiotu z grupy przedmiotów z 
uczelni zagranicznej.  

 

 

Decyzję podejmuje koordynator ds. 
mobilności Instytutu Slawistyki 

Zachodniej i Południowej na 
podstawie sylabusów przedmiotów 

prowadzonych 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 przedmiotów z puli 
fakultatywnych (do wyboru) ma deficyt 

wymaganych punktów ECTS z grupy z 
grupy przedmiotów fakultatywnych (do 

wyboru): 
- student zapisuje się na zajęcia z grupy 

przedmiotów fakultatywnych (do 
wyboru) w celu uzupełnienia wymaganej 

liczby punktów. 

 

 


