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UCHWAŁA NR 10 
RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zaliczania części programu studiów realizowanego w innej uczelni 
lub instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 

Europejskiej UW 

Na podstawie § 5 ust 1 pkt 4 Regulaminu studiów na UW (Monitor UW z dnia 
19 czerwca 2019 r. poz. 186) Rada Dydaktyczna Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW postanawia co następuje: 

§1 

1. Formułuje się wytyczne dotyczące zaliczania części programu studiów 
realizowanego w innej uczelni lub instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli 
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.  

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały. 

§2 

Wytyczne dotyczą kształcenia na studiach pierwszego stopnia oraz na studiach 
drugiego stopnia. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca rady dydaktycznej: A. Sochal 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
RADY DYDAKTYCZNE DLA KIERUNKÓW STUDIÓW 
 



Załącznik  
do uchwały nr 9 rady dydaktycznej dla kierunku studiów Nauczanie Języków Obcych z dnia 

28 września 2020 r. w sprawie zaliczania części programu studiów realizowanego w innej 
uczelni lub instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 

Europejskiej UW 
 

Wytyczne dotyczące zaliczania części programu studiów realizowanego w 
innej uczelni lub instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
i Edukacji Europejskiej UW 

§ 1 

1. Zaliczenia części programu studiów realizowanego w innej uczelni lub 
instytucji w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej 
UW (CKNJOiEE UW) dokonuje kierownik jednostki dydaktycznej, zwany dalej „KJD”. 

2. KJD powołuje spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na 
kierunku studiów nauczanie języków obcych koordynatorów ds. mobilności w 
Uniwersyteckim Ośrodku Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, 
Uniwersyteckim Ośrodku Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego i 
Uniwersyteckim Ośrodku Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, zwanych 
dalej „koordynatorami”, określając zakres ich obowiązków. 

§ 2 

1. Podstawę uznania studentowi efektów uczenia się stanowi porozumienie o 
programie studiów zawarte zgodnie z § 28 ust. 3 Regulaminu Studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186), zwane dalej 
„porozumieniem”. 

2. W celu uzyskania zaliczenia etapu studiów na podstawie porozumienia, o 
którym mowa w ust. 1, po zakończeniu okresu mobilności niezbędne jest 
przedstawienie przez studenta albo uczelnię lub instytucję, w której zrealizował on 
część programu studiów, wykazu osiągnięć lub zaliczeń. 

§ 3 

1. W pełnym wymiarze uznawane są punkty ECTS związane z przedmiotami 
umieszczonymi w zatwierdzonym porozumieniu, których zaliczenie potwierdzone jest 
w wykazie osiągnięć lub zaliczeń. 

2. W przypadku uczelni, które nie stosują systemu punktów ECTS, a ich system 
uznawania osiągnięć opiera się na amerykańskim systemie punktów zaliczeniowych 
(credit points) przyjmuje się, że 1,5 punktu w systemie amerykańskim równa się 3 
punktom ECTS. 

3. W innych przypadkach, niż określone w ust. 1 i 2, stosuje się indywidualne 
przeliczenie na punkty ECTS, biorąc pod uwagę roczne obciążenie studenta pracą 
oraz nakład pracy niezbędny do uzyskania pełnej kwalifikacji. 

§ 4 

W przypadku uznawania ocen stosuje się w szczególności narzędzie T



§ 5 

Do przeliczania na punkty ECTS przedmiotów związanych z zaliczeniem części 
programu studiów w innej uczelni lub instytucji oraz uznawania z nich ocen 
zastosowanie mają postanowienia zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu 
Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia 
i Akumulowania Osiągnięć – ECTS (Monitor UW z 2017 r. poz. 13). 

 


