REGULAMIN PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH
NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

I.

ZASADY OGÓLNE

1. Student ma prawo do skorzystania ze stypendium w ramach umów Erasmus+ oraz
innych umów dwustronnych zawartych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w
Białymstoku1 (bądź jego jednostki) z uczelniami partnerskimi. Student ma również
prawo do odbycia praktyki zawodowej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. O wyjazd na stypendium mogą ubiegać się osoby, które w momencie wyjazdu są
studentami studiów stacjonarnych/niestacjonarnych:
2.1. II lub III roku pierwszego stopnia;
2.2. I lub II roku drugiego stopnia;
2.3. II lub III roku trzeciego stopnia.
3. Łączny maksymalny czas trwania wyjazdu w celu kontynuowania studiów oraz
wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus+ wynosi 12 miesięcy na każdym z
trzech stopni. Praktyka zawodowa powinna odbywać się w takim terminie, by nie
kolidowało to z realizowanym w uczelni macierzystej cyklem kształcenia. W
przypadku innych programów stypendialnych limit wynosi również 12 miesięcy na
każdym stopniu i jest on niezależny od limitu ustalonego dla programu Erasmus+.
4. W trakcie trwania stypendium student jest zobowiązany do zaliczania zajęć i zdawania
egzaminów w trybie przewidzianym przez uczelnię partnerską.

II.

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU STUDIÓW

1. Przed wyjazdem na stypendium student – w porozumieniu z koordynatorem programu
stypendialnego – ustala listę przedmiotów, które będzie realizował w uczelni partnerskiej,
dążąc przy tym do możliwie jak największej zgodności z programem studiów w uczelni
macierzystej. Lista przedmiotów zostanie zatwierdzona w porozumieniu o programie
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Studenci kulturoznawstwa – studiów międzywydziałowych prowadzonych przez Wydział Filologiczny oraz
Wydział Pedagogiki i Psychologii – mają możliwość skorzystania ze stypendium w ramach umów zawartych z
uczelniami partnerskimi przez obydwa Wydziały.

zajęć „Learning Agreement” dla Erasmus+ bądź dokumentem równoważnym w
przypadku innych programów stypendialnych. Ewentualne późniejsze zmiany w
porozumieniu mogą być dokonane po uprzedniej akceptacji koordynatorów obu stron.
2. Student ma obowiązek wyznaczyć pełnomocnika do monitorowania wszelkich spraw
związanych ze studiowaniem w uczelni macierzystej w czasie jego nieobecności.
Pełnomocnictwo na piśmie składa w dziekanacie Wydziału Filologicznego UwB.
3. W czasie trwania stypendium student ma obowiązek – osobiście lub przez pełnomocnika
– zapisania się na te przedmioty, przewidziane programem studiów w uczelni
macierzystej, w przypadku których jest wymagana rejestracja. Student uczestniczący w
programie stypendialnym zapisuje się na seminarium licencjackie lub magisterskie. Jeśli
to wynika z realizowanego programu studiów, obiera też specjalizację – według
obowiązujących zasad oraz w wyznaczonych terminach.
4. Student jest zobowiązany do skontaktowania się (osobiście lub przez pełnomocnika) z
osobą prowadzącą seminarium w celu ustalenia sposobu i terminu jego zaliczenia.
5. Student korzystający ze stypendium ma prawo do ubiegania się o przedłużenie terminu
sesji letniej do końca wrześniowej sesji poprawkowej.

III.

ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW I UZNAWANIA OCEN

1. Student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych
programem studiów uczelni macierzystej w tym semestrze/roku akademickim, na który
przypada stypendium. Powinien to zrobić w czasie trwania stypendium (na uczelni
partnerskiej lub podczas zaplanowanego pobytu na Wydziale Filologicznym UwB) bądź
po jego zakończeniu (w ramach tego samego roku akademickiego).
2. Jeżeli w trakcie stypendium student – z przyczyn od niego niezależnych – nie zdoła
zaliczyć przedmiotów przewidzianych w danym semestrze/roku akademickim programem
studiów uczelni macierzystej, wówczas po zakończeniu stypendium (w ramach
uzupełniania różnic programowych) będzie zobligowany do:
2.1. zdania wyłącznie egzaminów z tych przedmiotów, których zaliczenie wiąże się z
obowiązkiem zaliczenia ćwiczeń oraz zdania egzaminu;
2.2. zaliczenia ćwiczeń, bez obowiązku uczestnictwa w nich, jeśli zaliczenie przedmiotu
wymaga jedynie zaliczenia ćwiczeń.
3. Oceny uzyskane w uczelni partnerskiej są przepisywane zgodnie z systemem ocen
stosowanym w uczelni macierzystej. Ocena, jaką student otrzymał podczas stypendium,

jest oceną zaliczającą cały przedmiot, tzn. ćwiczenia bądź egzamin, ewentualnie
ćwiczenia oraz egzamin.
4. Jeżeli ocena z danego przedmiotu uzyskana podczas stypendium jest oceną
niedostateczną, student ma obowiązek jego zaliczenia w uczelni macierzystej w terminie
poprawkowym.
5. Przedmiotom zaliczonym w uczelni partnerskiej są przyznawane punkty ECTS.
Ewaluacja tych przedmiotów jest przeprowadzana według skali, jaką przewiduje dla nich
program studiów na Wydziale Filologicznym UwB, tzn.:
5.1. przedmiotom zaliczonym w uczelni partnerskiej jest przyznawana taka ilość
punktów, jaką posiadają w programie studiów danego kierunku/specjalności na
Wydziale Filologicznym UwB ich odpowiedniki wskazane w porozumieniu o
programie zajęć;
5.2. przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej, a nie mające odpowiedników w
programie studiów danego kierunku/specjalności na Wydziale Filologicznym
UwB, będą uznane jako przedmioty nadobowiązkowe i zostanie im przypisana
taka liczba punktów ECTS, jaką posiadają w programie studiów uczelni
partnerskiej.
6. Przedmioty zrealizowane podczas stypendium zostaną uznane za zaliczone na podstawie
decyzji Dziekana Wydziału Filologicznego UwB, o ile wcześniej uzyskały akceptację
koordynatora programu stypendialnego i figurują w porozumieniu o programie zajęć.
7. Uznanie zaliczeń uzyskanych w uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie
dostarczonej przez studenta dokumentacji („Transcript of Records” dla programu
Erasmus+ bądź innego dokumentu w przypadku pozostałych programów stypendialnych).
W razie wątpliwości dotyczących przepisywania ocen i zaliczania przedmiotów
zrealizowany

podczas

stypendium

program

powinien

być

skonsultowany

z

koordynatorem.
8. O możliwości ewentualnych przesunięć w harmonogramie studiów decyduje Dziekan
Wydziału Filologicznego UwB.
9. Uznanie praktyki zawodowej przez jednostkę macierzystą odbywa się na podstawie
dokumentu potwierdzającego jej odbycie oraz precyzującego czas jej trwania, zakres
wykonywanych obowiązków i uzyskaną ocenę.

ANEKS DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA
1. Student uczestniczący w wymianie międzynarodowej, zwolniony jest w danym semestrze
lub roku akademickim (w zależności od czasu trwania wymiany) z zajęć analizy dzieła
literackiego. Jako ocena zaliczeniowa przedmiotu analiza dzieła literackiego wpisywana jest
ocena z egzaminu z historii literatury polskiej.
2. Zrealizowane w ramach programu Erasmus+ kursy językowe mogą być zaliczone na poczet
przedmiotów fakultatywnych, wykładów monograficznych, konwersatoriów, wskazanych
wcześniej w porozumieniu o programie zajęć, bądź jako przedmioty nadobowiązkowe (por.
punkty 5.1. i 5.2.). Decyzję o sposobie i warunkach zaliczenia tych przedmiotów podejmuje
koordynator programu.

