
ZASADY F(aZLICZ,ANLĄ WYJAZDO\ł NA STUD|A

w ŁĄNIACH PR0GRĄNIU ERAsMtiS+

NrA Kl ERI;NKU F,ILoLoGIA HlszpaŃsxe

Regulamin rozliczania wyjazdół- Erasmus* dla Wydziału Filologicznego znajduje się w §8

Załącznika nr 1 clo Konrunikatu Dziekana \ńi vtlziału Filologicznego Uniwersvtetu

Wrocławskiego nr 4lż076 z dnia 27 października 2016 r.

1. Po otrzymaniu wykazu ocen ilranscript of Records - ToR) z uczelni zagranicznej student

razlicza się z Biurem Współpracy Międzynarodowej UWr;

ż, Student pobiera idrukuje ze strony lFR (zakładka Erasmus > Filologia hiszpańska >

Dla studentów > Studia) dokument ,,Wyciąg z Transcript of Records" oraz uzupełnia dane

w dokumencie, tj.:

a. nazwy przedmiotów w języku polskim i angielskirn (tłumaczenie własne

z zachowaniem dbałości o poprawność językowąi,

b. liczbę godzin zajęć w semestrze w systemie polskim (godzina lekcyjna to 45 min. czyli

3 godziny zegarowe zajęć w Hiszpanii t0 4 godziny zajęć w Polsce),

c. łiczbę punktów ECTS,

d. otrzymane za granicą oceny w formie oryginalnej {oceny przeliczone wpisuje

koordynator).
jezeli student realizował przedmiot, kiórr1 nie został wpisany w Transcript af Reccrds

przez uczelnię zagraniczną, ale dysponuje osobnym zaświadczeniem o takim zaliczeniu

(wraz z liczbą punktów ECTS i oceną), wpisuje taki przedmiot w tabelkę w ,,Wyciągu z ToR"

tak samo jak inne przedmioty.

3. Oceny uzyskane na uczelniach hiszpańskich i portugalskich przeliczane są według
następujących zasad:

Hiszpania UWr Portugalia
8,5-10 5,0 18-20
7,6-8,5 4,5 1e 11

6,6-7,5 4,0 1,4-15

5,6_6,5 3,5 t7-13
Ęn_ĘĘ 3,0 10-11

4" Z tak wypełnionym ,,Wyciągiem z ToR" araz 7. oryginalnym Transcript of Records student

udaje się do Koordynatora lnstytutowego. Koordynator przelicza oceny, wpisuje je

na ,,Wyciągu z ToR", potwierdza poprawność tłumaczenia oraz podpisuje się na dokumencie

i ewentuainie wpisuje róznice prograrnO\Me do nadrobienia (jeśli są).

5. Student udaje się do Dziekanatu z oryginalnym ToR i ,,Wyciągiem z ToR", aby otworzyć

decyzję, która pozwoli mu wpisać przedmioty i przeliczone przez Koordynatora oceny

do systemu U5OS i zaliczyc semestr {do zaliczenia semestł,u potrzebne jest 30 FCTS).
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