
F(requently) A(sked) Q(uestions) – LLP ERASMUS 
 
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe wskazówki postępowania po zakwalifikowaniu się 
na stypendium Erasmus. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi – ułatwi to życie 
Państwu i pracę Biuru Współpracy Mi ędzynarodowej oraz Państwa koordynatorowi 
instytutowemu czyli mnie:-) 
 
Do mnie czyli koordynatora instytutowego zwracają się Państwo w następujących 
sprawach: 

1) ewentualna zamiana miejsca przyznanego w czasie rekrutacji (jak najszybciej) 
2) ewentualna rezygnacja z wyjazdu (jak najszybciej) 
3) podpis na formularzu zgłoszeniowym (Application Form) 
4) wątpliwości co do układania programu zajęć na uczelni zagranicznej 
5) podpis na porozumieniu o programie studiów (Learning Agreement) 
6) podpis na zmianach porozumienia o programie studiów (Changes to Learning 

Agreement) 
7) przedłużenie pobytu na kolejny semestr 
8) rozliczenie po powrocie 
9) podpis pod podaniem do dziekana o przedłużenie sesji lub połączenie sesji zimowej i 

letniej 
10) ewentualne problemy NIE OPISANE W FAQ ani na stronie Biura Współpracy 

Międzynarodowej. 
 

1. Mam problem nie opisany w FAQ – co robić? 
 
Poszukaj odpowiedzi na stronie (i, oczywiście, podstronach): 
http://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia 
Jeżeli nie znajdujesz tam rozwiązania swojego problemu, wyślij wiadomość do koordynatora 
instytutowego (juspol@uni.wroc.pl). 

 
2. Czy powinienem/powinnam stawić się na rozmowie kwalifikacyjnej z języka 

obcego przed złożeniem podania o stypendium Erasmus? 
 
Jeżeli jesteś studentem/-tką Filologii Hiszpańskiej i chcesz wyjechać do Hiszpanii lub 
Portugalii, rozmowa kwalifikacyjna Cię nie obowiązuje, w pozostałych przypadkach – tak. 

 
3. Jak ułożyć program zajęć na uczelni zagranicznej? 

Zorientuj się, jakie zajęcia oferuje uczelnia, do której wyjeżdżasz (przejrzyj informacje na jej 
stronach internetowych) i porównaj z lista przedmiotów przewidzianych na semestr Twojego 
wyjazdu programem studiów na Filologii Hiszpańskiej. Programy wrocławskie znajdziesz na: 

www.ifr.uni.wroc.pl 



Układając program staraj się W MIARĘ MOŻLIWOŚĆI znaleźć odpowiedniki przedmiotów, 
które realizował(a)byś we Wrocławiu. Jeżeli wyjeżdżasz do Hiszpanii, nie musisz szukać 
odpowiedników zajęć z praktycznej nauki języka hiszpańskiego (będziesz uczył/a się przez 
cały czas w najlepszych ku temu warunkach), choć Erasmusowy kurs języka lub przedmioty 
w rodzaju „Norma y uso del español” mogą okazać się ciekawe i przydatne. Zajęcia opcyjne, 
wykłady monograficzne i zajęcia ograniczonego wyboru możesz dobrać w sposób dowolny za 
zgodą koordynatora w ramach przewidzianych przez wrocławski program studiów (np. 
dowolne zajęcia z bloku literackiego/cywilizacyjnego/językoznawczego). Przedmioty, 
których odpowiedników nie znajdziesz, będą stanowiły później różnice programowe 
konieczne do zaliczenia we Wrocławiu po powrocie. Seminarium zawsze stanowi różnicę 
programową i jest zaliczane po powrocie. Bądź w kontakcie z promotorem i nie zaskakuj go 
swoim wyjazdem – przedtem powinieneś uzyskać jego podpis na swoim podaniu o 
przyznaniu stypendium Erasmus. 

Jeżeli przy układaniu Changes to Learning Agreement nie ustalisz, że jakiś przedmiot zaliczać 
musisz po powrocie ze stypendium (jak dzieje się zawsze w przypadku seminarium), nikt nie 
będzie miał prawa wtedy tego od Ciebie wymagać. Wybrane łącznie przedmioty muszą 
dawać łącznie 30 punktów ECTS (chyba, że można od nich odjąć różnice programowe po 
powrocie ze stypendium, np. seminarium – punktacja zgodna z programem studiów na 
Filologii Hiszpańskiej). Uniwersytet Wrocławski nie stosuje punktów ułamkowych, więc 
przedmiot z zagranicznej uczelni wart 1,5 ECTS traktujemy jako 2 ECTS, 

Nasz instytut nie zabrania wyboru większej ilości przedmiotów niż dające łącznie 30 ECTS, 
warto jednak pamiętać, że a) może na to nie zezwalać uczelnia zagraniczna, b) wybrane 
przedmioty trzeba później zaliczyć, co zawsze jest łatwiejsze jeśli do zaliczenia ma się mniej, 
c) maksymalna ilość nadprogramowych punktów ze stypendium LLP Erasmus, którą 
przepisuje nasz Dziekanat to 7 ECTS. 

4. Czy na uczelni zagranicznej należy uzyskać 30 punktów ECTS oraz punkty        
za seminarium i inne różnice programowe do zaliczenia po powrocie, czy też 
wystarczy zdobyć za granicą 30 ECTS minus punkty za seminarium i różnice 
programowe? 

Liczbę punktów za seminarium i różnice programowe należy odliczyć od 30 ECTS 
koniecznych do zdobycia za granicą (czyli np. seminarium = 8 ECST, inne różnice 
programowe = 4 ECTS � za granicą należy zdobyć  30 ECST – 8 – 4 =18 ECTS). Warto 
jednak pamiętać o ryzyku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu za granicą i nie redukować 
Erasmusowego programu do minimum (które wynosi 15 ECST i 3 przedmioty). 

5. Czy muszę znaleźć odpowiedniki praktycznej nauki języka hiszpańskiego? 

Jeśli wyjeżdżasz do Hiszpanii – nie (będziesz uczył/a się przez cały czas w najlepszych ku 
temu warunkach), choć Erasmusowy kurs języka lub przedmioty w rodzaju „Norma y uso 
del español” mogą okazać się ciekawe i przydatne. W pozostałych przypadkach 
odpowiedniki zajęć z praktycznej nauki języka hiszpańskiego są obowiązkowe. 



6. Jestem na uczelni zagranicznej, ułożony przed wyjazdem program nie może 
zostać zrealizowany, ponieważ interesujące mnie zajęcia a) kolidują ze sobą, b) 
nie odbywają się w tym semestrze, c) zajęcia są niedostępne dla Erasmusów, d) są 
roczne i prowadzący nie zgadzają się przyjąć mnie na jeden tylko semestr, e) itp. 
Co robić? 

Nie denerwuj się, to sytuacja zupełnie typowa. Spróbuj ocalić z pierwotnego programu ile się 
da, przede wszystkim odpowiedniki obowiązkowych zajęć wrocławskich. Dla zajęć 
opcyjnych, wykładów monograficznych, zajęć z różnych bloków 
(literackiego/cywilizacyjnego/językoznawczego) poszukaj innych zastępników (może 
pojawiło się coś ciekawszego?). Zadbaj o to, by nie stracić semestru przewidzianego na 
zaliczenie II języka romańskiego (w razie problemów zorientuj się jeszcze w czasie trwania 
semestru czy możesz język ten zaliczyć np. eksternistycznie po powrocie do Wrocławia). 
Jeżeli prowadzący zajęcia roczne nie zgadza się przyjąć Cię na jeden tylko semestr, zapytaj     
o możliwość udziału w zajęciach bez wpisu na późniejszym wykazie ocen (Transcript           
of Records), ale z potwierdzeniem wystawianym przez prowadzącego – certyfikatem,           
że uczęszczałeś/aś regularnie przez jeden semestr na zajęcia roczne, za które przysługuje X 
punktów ECTS i obejmujące Y godzin. Po powrocie możesz uzyskać za nie połowę punktów 
przewidzianych za cały rok. 

Ostateczny program zajęć wpisz w formularz „Changes to Learning Agreement”, podpisz, 
zdobądź na nim podpis koordynatora zagranicznego i prześlij do koordynatora instytutowego. 

7. Chcę przedłużyć pobyt na kolejny semestr, co robić? 

Poinformuj o tym mailowo koordynatora instytutowego. Po uzyskaniu jego zgody dowiedz 
się od koordynatora zagranicznego, czego wymaga w tym celu jego uczelnia i dopełnij 
formalności. We wrocławskim Biurze Wspólpracy Międzynarodowej konieczne będzie 
podpisanie aneksu do kontraktu studenckiego, a w dziekanacie złożenie podania o połączenie 
sesji zimowej i letniej. Pamiętaj, że w kolejnym semestrze nie otrzymasz już stypendium. 

8. Czy to prawda, że wracając ze stypendium Erasmus z kraju innego niż Hiszpania 
powinienem/powinnam zdać egzamin z języka hiszpańskiego przewidziany 
programem studiów? 

Tak (dotyczy to studentów II roku studiów licencjackich wracających po semestrze letnim      
i studentów II roku studiów magisterskich wracających po semestrze zimowym).  

 
 
 


