



1. Rekrutacja na wyjazdy studenckie odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi na dany rok akademicki 
przez Wydział Neofilologii (http://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/erasmus/studia). Ogólny regulamin 
wyjazdu oraz inne podstawowe informacje dostępne są również na stronie: http://erasmus.amu.edu.pl. 


2. Możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ ma każdy student, który spełnia 
podstawowe wymogi kwalifikacyjne. Powinien jednak z namysłem wybrać moment ubiegania się          
o stypendium, między innymi ze względu na ewentualną konieczność dodatkowej, samodzielnej pracy 
(zob. punkt 3). Rekomendowany czas na odbycie studiów za granicą to III rok studiów I stopnia oraz I/II 
rok studiów II stopnia, ale nie wyklucza się wyjazdów studentów I/II roku studiów I stopnia,                 
pod warunkiem uzyskania zgody wykładowców z odpowiedniej sekcji.


3. Program studiów opracowywany jest indywidualnie w porozumieniu z koordynatorem jednostki         
oraz Pełnomocnikiem ds. dydaktycznych (w uzasadnionych przypadkach również z poszczególnymi 
wykładowcami) i powinien być możliwie najbardziej zbliżony do programu realizowanego w danym 
semestrze/semestrach w Katedrze Skandynawistyki: 


A. W przypadku kursów, z których zaliczenie student – mimo wyjazdu – musi uzyskać na UAM, 
konieczne jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie wykładowcy, uzgodnienie zasad 
zaliczenia oraz złożenie wniosku o Indywidualną Organizację Studiów.


B. W przypadku kursów trwających ponad jeden semestr (Praktyczna Nauka Języka, Historia 
Skandynawii, Wiedza o Danii/Norwegii/Szwecji, Gramatyka Opisowa Języka Duńskiego/
Norweskiego/Szwedzkiego, Literatura Duńska/Norweska/Szwedzka) i kończących się 
egzaminem student uzyskuje na podstawie kursu zagranicznego jedynie zaliczenie danego 
przedmiotu, przez co zobligowany jest przystąpić do egzaminu w KS. Oznacza to, że w trakcie 
swojej nieobecności student powinien pozostawać w stałym kontakcie z wykładowcami              
i we własnym zakresie nadrabiać ewentualne różnice programowe.


4. W systemie USOSweb należy rejestrować się tylko na te przedmioty, które student zalicza na UAM.

5. Wszelkie zmiany w ustalonym przed wyjazdem programie studiów należy na bieżąco uzgadniać            

z koordynatorem oraz aktualizować je w systemie USOSweb.

6. Oceny uzyskane na uczelni goszczącej będą przepisywane według określonych schematów względem 

skali UAM: 

wyniki egzaminów w sześciostopniowej skali A–F odpowiadają kolejno: A – bardzo dobry, B – 
dobry plus, C – dobry, D – dostateczny plus, E – dostateczny, F – niezaliczony;

inne możliwe noty będą przepisywane wg następujących kryteriów: Godkjent/bestått – dobry, 
Ikke godkjent/ikke bestått – niezaliczony, MVG  (Mycket väl godkänd) – bardzo dobry, VG  (Väl 
godkänd) – dobry plus, G (Godkänd) – dobry.


W uzasadnionych przypadkach nadwyżka punktów ECTS uzyskanych na uczelni partnerskiej może zostać 
wykorzystana w innym semestrze, ale karta ekwiwalencji jest każdorazowo ustalana indywidualnie z danym 
studentem.
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