
Wymiana z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym 

Data: 18-29 maja 2020 r. 

Limit uczestników: 7 studentów i 2 opiekunów.  

Kryteria kwalifikacji: 

1. Na wyjazd mogą zgłaszać się studenci Katedry Białorutenistyki WLS UW, którzy: 

a. uzyskali zaliczenia przedmiotów objętych planem studiów w semestrze 

poprzedzającym wyjazd; 

b. z przedmiotów objętych planem studiów w semestrze poprzedzającym wyjazd, 

uzyskali średnią ocen min. 4,0; 

c. posługują się językiem białoruskim co najmniej na poziomie A1 i kontynuują 

naukę języka białoruskiego na wyższym poziomie. 

2. Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną. 

3. Każdy aplikujący ma obowiązek złożyć w dziekanacie ds. studenckich zgłoszenie w 

formie listu motywacyjnego, w którym powinny zostać określone oczekiwania wobec 

wyjazdu. Termin przyjmowania zgłoszeń: 13 marca 2020. 

4. W razie braku odpowiedniej liczby zgłoszeń spełniających wymagania opisane w pkt. 

1, Komisja Kwalifikacyjna może ogłosić dodatkowy nabór przyjmowania zgłoszeń. 

Termin przyjmowania dodatkowych zgłoszeń zostanie ogłoszony na stronie 

http://kb.uw.edu.pl/ 

5. List motywacyjny, o którym mowa w pkt. 3, podlega ocenie - maksymalna liczba 

punktów możliwa do uzyskania: 5.  

6. Dodatkowo punktowana jest działalność organizacyjna w Katedrze Białorutenistyki. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 1. Opis działalności 

organizacyjnej powinien być dołączony do listu motywacyjnego. 

7. Średnia ocen z przedmiotów objętych planem studiów w semestrze poprzedzającym 

wyjazd zostanie przeliczona na punkty w następujący sposób: 

a. Średnia do 4,1 – 1 pkt.; 

b. do 4,2 – 2 pkt.; 

c. do 4,3 – 3 pkt.; 

d. do 4,4 – 4 pkt.; 

e. do 4,5 – 5 pkt.; 

f. do 4,6 – 6 pkt.; 

g. do 4,7 – 7 pkt.; 

h. do 4,8 – 8 pkt.; 

i. do 4,9 – 9 pkt.; 

j. do 5,0 – 10 pkt.; 

8. Punkty uzyskane za średnią ocen, działalność organizacyjną i list motywacyjny 

decydują o pozycji na liście rankingowej. Na wyjazd zakwalifikują się osoby, które 

uzyskają najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem pkt.9. 

9. Pierwszeństwo udziału w wyjeździe mają studenci KB, którzy dotychczas nie 

korzystali z wyjazdów  w ramach programu PIK. 

http://kb.uw.edu.pl/


10. W wypadku niewypełnienia limitu przez studentów KB, udział w wyjeździe mogą 

wziąć studenci WLS z jednostek KSI, KR i KU. Podlegają oni wyżej wymienionym 

kryteriom kwalifikacji.  

11. Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd zostanie podana do 17 marca 2020 r. 

 

 

Finansowanie wyjazdu: 

W ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK) finansowane są bilety lotnicze na 

trasie Warszawa-Mińsk-Warszawa, zakwaterowanie, zajęcia akademickie oraz wyjścia do 

instytucji kultury ujęte w planie wyjazdu. Pozostałe koszty, przede wszystkim wyżywienie i 

ubezpieczenie turystyczne, uczestnicy pokrywają z własnych środków.  

Szczegółowy plan wyjazdu zostanie przesłany uczestnikom do 30 kwietnia 2020 r. 

 

 


