HARMONOGRAM WSTĘPNEJ* REKRUTACJI NA WYJAZDY W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
ETAP I: składanie przez studentów dokumentacji rekrutacyjnej do skrzynki
koordynatora ds. mobilności – od 7 do 21 stycznia do godz. 12:00
ETAP II: ogłoszenie wyników rekrutacji (I tura) – 23 stycznia
ETAP III: czas na dokonanie przez studentów zmian w przyznanych wyjazdach lub
na składanie dokumentacji rekrutacyjnej przez osoby, które dotąd nie wzięły udziału
w rekrutacji w ramach wolnych miejsc po I turze kwalifikacji – od 23 do 27 stycznia
[zmiany można zgłaszać mailowo (erasmus.iber@uw.edu.pl) lub osobiście]
ETAP IV: ogłoszenie wyników rekrutacji (II tura) oraz zamknięcie kwalifikacji na
wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 – 28 stycznia
ETAP V: wprowadzenie przez koordynatora ds. mobilności danych osób wstępnie
zakwalifikowanych na wyjazdy do systemu USOS – 14 lutego
ETAP VI: czas na uzupełnienie niezbędnych danych w USOSie przez studentów,
którym przyznano wyjazdy na rok akademicki 2020/2021 – od 14 do 18 lutego do
godz. 12:00
ETAP VII: sprawdzenie i zatwierdzenie przez koordynatora ds. mobilności danych
wprowadzonych przez studentów do systemu USOS – od 18 do 19 lutego
ETAP VIII: wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie przez studenta papierowego
formularza „Indywidualne zgłoszenie kandydata na wyjazd” (dostępnego w USOSie
po zatwierdzeniu danych przez koordynatora) do skrzynki koordynatora ds.
mobilności – od 19 do 24 lutego do godz. 10:00
UWAGA: Nieprzestrzeganie przez studentów wskazanych dat i godzin, zwłaszcza na
etapach VI i VIII, będzie skutkowało niemożliwością zaakceptowania wyjazdów i
terminowego przekazania dokumentacji do BWZ przez koordynatora ds. mobilności,
a w konsekwencji – zablokowaniem dla wszystkich procesu rekrutacyjnego.

Warszawa, dn. 07.01.2020 r.
*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na
zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą
wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o
przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem
Warszawskim”.)

