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1. Tryb i termin podpisywania dokumentów

Learning Agreement: podpisuje osobi6cie koordynator katedralny, w terminie wymaganym przez
BWM izagranicznq uczelniq przyjmujqcq. Wybrane przedmioty nale2y uzgodnié uprzednio z
koordvnatorem.

changes to Learning Agreement: podpisuje koordynator osobiécie lub mailowo (skan) w terminie
wymaganym przez BWM izagranicznq uczelnie przyjmujacE. Zmiany naleiy uzgodnié uprzednio z
koordvnatorem.

2. Zaliczenie semestru

Zaliczenie semestru odbywa siq na podstawie oryginalu Transcr¡pt of records, zawierajqcego opis
przedmiotów i oceny oraz punkty ECTS uzyskane w trakcie zaliczeñ/egza minów podczas pobytu studyjnego
Erasmus. Oceny ipunkty przepisuje zastqpca ds. dydaktycznych kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej
po przedlo2eniu przez studenta oryginaiu Transcript of records.

3. ECTS za seminarium magisterskie

Studenc¡ lill roku studiów magisterskich zobowiqzani sq uzyskaé punkty ECTS za seminarium magisterskie
realizowane w KFN. W tym celu student przed wyjazdem za granicq zapisuje siq na wybrane przez siebie
seminarium i uzgadnia ze swoim promotorem zakres, z jakiego powinien uzyskaé zaliczenie oraz sposób
zaliczenia seminarium. Suma punktów ECTS za seminar¡um oraz punktów ECTS uzyskanych za granica
powinna wynosié 30.

4. Wiqcei lub mniej nii 30 ECTS za semestr

Student moie realizowaé wiqcej przedmiotów podczas pobytu zagranicznego i uzyskaó tym samym
wiqcej ni2 30 punktów ECTS. Nadwyikq student mo2e potem wykorzystaó w ramach przedmiotu

uzupelniajqcego.
Podczas pobwu stypend¡alnego student musi uzyskaé za granicE przynajmniej 15 punktów ECTS. W
innym przypadku bqdzie zobowiqzany do calkowitego zwrotu stypendium Erasmus, jakie uzyskal na
realizacjq programu studyjnego za gran¡cq.
Student, który po przyjeidzie bqdzie kontynuowal rozpoczqte studia licencjackie lub magisterskie w

KFN, mo2e zaliczyé semestr z deficytem 6 punktów. Oznacza to, ie suma punktów ECTS uzyskanych
za gran¡ca oraz punktów ECTS za seminar¡um w KFN musi wynosié przynajmniej 24, w tym
przynajmn¡ej 15 ECTS uzyskanych za granica.
Studenci ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich mogq zaliczyé semestr jedyn¡e z
tqcznq sumq 30 ECTS lub w¡ecej
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