Komunikat BWZ nr 18/20/SMS/2020/2021
Projekt „Erasmus - Mobilność edukacyjna” (KA103/2020) – rok akademicki 2020/21
Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”)
na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium
(wyjazd w semestrze letnim)
Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim i wyłącznie uczestnictwa w zajęciach za
granicą w formie: face-to-face, nauczania zdalnego (wirtualnego/on-line) lub nauczania mieszanego
(hybrydowego).
Studentom zakwalifikowanym w tzw. drugiej turze na wyjazdy za granicę trwające minimum 90 dni w
semestrze letnim przysługuje stypendium w wysokości:
- 520 euro/miesiąc – Dania, Finlandia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Wielka
Brytania;
- 500 euro/miesiąc – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Portugalia,
Włochy;
- 450 euro/miesiąc – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
Podania będą rozpatrywane w Biurze Współpracy z Zagranicą (B W Z ) na bieżąco do wyczerpania
miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń przez uczelnię zagraniczną.
Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata, w tym o sposobie prowadzenia zajęć (face-to-face,
zdalnie, hybrydowo) należy do uczelni zagranicznej.
1. Warunki uczestnictwa i kryteria:
 studenci, którzy ukończyli co najmniej 1. rok studiów pierwszego stopnia;
 średnia ocen za ostatni rok akademicki (2019/20) co najmniej 3,49, dozwolony tylko jest
jeden (1) warunek;
 znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
 pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym
z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ (lista
niewykorzystanych miejsc w załączeniu);
 studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury NIE mogą uczestniczyć w drugiej turze.
2. Wymagane dokumenty
2.1. Podanie z aktualnym numerem telefonu adresowane do BWZ UW (podanie należy napisać
samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu); należy:
a) wskazać uczelnię zagraniczną oraz nazwę wydziału, w którym kandydat chciałby studiować
w semestrze letnim (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że
w każdej z 2 uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego
z kierunkiem studiowanym w UW);
UWAGA! W czasie pandemii COVID-19 zaleca się korzystanie z umów jednostki macierzystej UW.
b) uzasadnić wybór uczelni zagranicznej.
Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora ds. mobilności (Erasmus)
macierzystego wydziału / instytutu UW.
2.2.
2.3.

Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie
o braku warunków lub warunku na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd.
Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za
granicą.
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2.4.

Oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub
Erasmus+.

UWAGA! Studenci, którzy w roku akademickim 2020/21 zaczynają studia drugiego stopnia na
UW mogą przystąpić do kwalifikacji po wpisaniu ich danych w systemie USOS przez sekretariat
jednostki macierzystej UW.
3. Termin przekazania dokumentów do BWZ – do 15 października 2020 r.
4. Sposób przekazania dokumentów:
Wyłącznie w formie skanów na adres: monika.satala@adm.uw.edu.pl .
Dodatkowych Informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 20 818 od poniedziałku do
piątku w godz. 9.30-14.00.
5. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności
dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa od
zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+ lub przyjęcia spóźnionej nominacji.
O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze letnim występuje BWZ.

Warszawa, 09.09.2020r.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+
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