
U S TALENIA D O TY CZ 4CI' RO ZLICZ ANIA WYJAZD U NA S TUD IA

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

NA KIERUNKU F'ILOLOGIA FRANCUSKA

Regulamin rozliczania wyjazd6w Erasmus* dla Wydzialu Filologicznbgo znajduje sig w

$8 Zal4cznika nr I do Komunikatu Dziekana Wydzialu X'ilologicznego Uniwersytetu

Wroclawskiego nr 412016 z dnia 2l patdziernika 2016 r.

Po otrzymaniu Transcript of Records (ToR) z uczelni zagranicznej student rozlicza siq z Biurem
Wsp6lpracy Miqdzynarodowej UWr ;

Student pobiera i  drukuje ze strony IFR (zakfadka Erasmus, Fi lologia francuska) dokument

,,Wyciqg z Transcript of Records" oraz uzupelnia dane w dokumencie, tj.:
a. nazwy przedmiot6w w jqzyku polskim i angielskim (tlumaczenie wfasne),
b. przelicza liczbq godzin zajq6 w semestrze na liczbq godzin lekcyjnych (godzina

lekcyjna to 45 min. czyli 3 godziny zajqi we Francji to 4 godziny zajqi w Polsce),
c. liczbq punkt6w ECTS,
d. otrzymane za granicq oceny w formie oryginalnej (oceny przeliczy dopiero

koordynator).

Je2eli  student realizowal przedmiot, kt6ry nie zostat wpisany w ToR przez uczelniq
zagranicznq, ale dysponuje osobnym za5wiadczeniem o takim zaliczeniu (wraz z l iczbq
punkt6w ECTS i ocenq), wpisuje taki przedmiot w tabelkq w ,,Wyciqgu z ToR" tak samo jak

inne przedmioty.

Z tak wypefnionym ,,Wyciqgiem z ToR" orcz z oryginalnym ToR student udaje siq do
Koordynatora w Instytucie. Je2eli uczelnia zagraniczna dostarczyla do ToR sw6j wlasny
przelicznik ocen, student r6wnie2 dostarcza go Koordynatorowi do wglqdu. Koordynator
przelicza oceny na oceny polskie, wpisuje je na ,,Wyciqg z ToR", potwierdza poprawno6i

t lumaczenia oraz podpisuje siq na dokumencie i  ewentualnie wpisuje r62nice programowe do
nadrobienia ( je6l i  sa) ;

Student udaje siq do Dziekanatu z oryginalnym ToR i ,,Wyciqgiem z IoR", aby otworzyi
decyzjq, kt6ra pozwoli mu wpisad przedmioty i przeliczone pruez Koordynatora oceny do
systemu USOS i zaliczye semestr (do zaliczenia semestru potrzebne jest 30 ECTS).
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