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Ustalenia szczegółowe  

dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+  

w roku akademickim 2023/2024  

dla kierunku italianistyka 

 

Regulamin wyjazdów na studia i praktyki Erasmus+ dla Wydziału Filologicznego znajduje się 

w Załączniku do Komunikatu Dziekana Wydziału Filologicznego UWr 12/2021 nr z dnia  

6 grudnia 2021 r.  

 

1. Na kierunku Italianistyka w rekrutacji na studia Erasmus+ mogą brać udział studenci 

od I roku studiów pierwszego stopnia oraz doktoranci SSD WFil i KDWF. W zasadzie 

z wyjazdu wyłączeni są studenci 6 semestru studiów licencjackich, wyjazd taki (który 

może wiązać się z opóźnieniem w ukończeniu studiów) może odbyć się wyłącznie w 

wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zastępcy Dyrektora IFR ds. dydaktycznych i 

promotora pracy licencjackiej.  

2. Rekrutacja odbywa się po semestrze zimowym i dotyczy wyjazdów na semestry 

zimowy i letni roku 2023/2024.  

3. Student, który uzyska nominację na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 

może ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni, o ile umowa partnerska z 

uniwersytetem przyjmującym przewiduje taką możliwość, student uzyska zgodę uczelni 

przyjmującej na przedłużenie pobytu i spełni warunki przedłużenia pobytu opisane na 

stronie Biura Współpracy Międzynarodowej. Przedłużenie pobytu na VI semestr 

studiów licencjackich jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, za zgodą 

Zastępcy Dyrektora IFR ds. dydaktycznych i promotora pracy licencjackiej.  

4. Lista uczelni, z którymi italianistyka ma podpisana umowę znajduje się na stronie 

internetowe IFR (w zakładce Erasmus → Studenci wyjeżdżający → Italianistyka). 

5. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na wyjazd są: średnia ocen ze 

wszystkich przedmiotów oraz średnia ocen z przedmiotów PNJW, poziom znajomości 

języka włoskiego oraz motywacja do wyjazdu.  

6. Minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wymagana w kwalifikacji to 4.0. 

Minimalna wymagana średnia ocen z przedmiotów PNJW to 4.0, a dla kandydatów 

planujących wyjazd na 5. semestr studiów licencjackich: 4.2. Średnia winna być liczona 

za semestr poprzedzający rekrutację (semestr zimowy 2022/2023).  

7. Skład komisji rekrutacyjnej: mgr Monika Szmulewska (koordynator instytutowy dla 

kierunku italianistyka) oraz dr Magdalena Krzyżostaniak (Zastępca dyrektora ds. 

dydaktycznych). 

8. ETAPY REKRUTACJI  

➢ do 24 lutego 2023 – złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora 

instytutowego. Dokumenty proszę składać elektronicznie. Skan dokumentów można 

przesyłać mailem na adres monika.szmulewska@uwr.edu.pl (w tytule maila proszę 

wpisać „Rekrutacja Erasmus”). 

➢ 28.02.2023 – ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie IFR, zakładka Erasmus 

– Studenci wyjeżdżający – Italianistyka oraz przyznanie miejsc wyjazdu w systemie 

USOSweb.  
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➢ 02.03.2023 – akceptacja przyznanych wyjazdów oraz uzupełnienie danych w 

systemie USOSweb przez studentów.  

➢ 03.03.2023 – przekazanie protokołu rekrutacji do Biura Współpracy 

Międzynarodowej (BWM).  

9. Dokumenty:  

➢ CV (tabelaryczne), 

➢ podanie o przyznanie stypendium (do pobrania na stronie IFR – zakładka 

Erasmus → Studenci wyjeżdżający → Italianistyka → Studia) z wyszczególnioną 

listą trzech jednostek w kolejności od najbardziej pożądanej (lista uczelni na stronie 

IFR – zakładka Erasmus → Italianistyka), 

➢ zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas 

zaliczonych semestrów) lub (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, gdy 

niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzonego przez dziekanat) wydruk 

z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania 

wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. 

W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i 

pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej 

formularzu podania,  

➢ oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) (do pobrania 

na stronie IFR – zakładka Erasmus → Studenci wyjeżdżający → Italianistyka → 

Studia). 

9. Learning Agreement przygotowuje się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 

wydziałowym Wydziału Filologicznego UWr. Przedmioty realizowane na uczelni zagranicznej 

muszą realizować efekty kształcenia dla kierunku italianistyka. Przedmioty tłumaczeniowe nie 

muszą dotyczyć języka polskiego, ale muszą dotyczyć języka włoskiego.  

10. Rozliczenie wyjazdu: po otrzymaniu Transcript of Records (ToR) Studenci w pierwszej 

kolejności rozliczają wyjazd w BWM. Studenci pobierają ze strony IFR i drukują dokument 

Wyciąg z Transcript of Records (do pobrania do pobrania na stronie IFR – zakładka Erasmus 

→ Studenci wyjeżdżający → Italianistyka → Rozliczenie wyjazdu) oraz uzupełniają w nim: 

(1) nazwy przedmiotów w języku polskim i angielskim (tłumaczenie własne); (2) przelicza 

liczbę godzin zajęć na liczbę godzin lekcyjnych w semestrze (1 godzina lekcyjna to 45 minut); 

(3) wpisuje liczbę punktów ECTS na podstawie programu studiów; (4) wpisuje otrzymane na 

uczelni zagranicznej oceny w formie oryginalnej (oceny przelicza koordynator). Jeżeli Student 

realizował za granicą przedmioty nieujęte w ToR, wpisuje je na Wyciąg z ToR tak jak inne 

przedmioty a koordynatorowi dostarcza potwierdzenie zaliczenia przedmiotu. ToR i Wyciąg z 

ToR Studenci przekazują koordynatorowi instytutowemu (dopuszczalna jest forma skanu) w 

celu przeliczenia ocen. Koordynator przelicza oceny według następującego przelicznika: 

 

Przelicznik ocen Erasmus+ 

Włochy 

Punkty  Ocena % 

27-30 bdb 100% - 90% 

26 db+ 89% - 85% 

24-25 db 84% - 80% 

21-23 dst+ 79% - 70% 
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18-20 dst 69% - 60% 

17  i mniej ndst.  60% i mniej 

Jeżeli uczelnia zagraniczna dostarczyła swój przelicznik ocen, Student dołącza także ten 

dokument, a koordynator przyjmuje przelicznik bardziej korzystny dla Studenta. Jeżeli jest taka 

potrzeba, koordynator wskazuje przedmioty do nadrobienia w kolejnym semestrze. Podpisany 

przez koordynatora Wyciąg z ToR Studenci przekazują do dziekanatu z celu zaliczenia 

semestru. 

 

 


