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Program Erasmus+

Katarzyna Dziewanowska, WZ UW

Monika Satała, BWZ UW

Agenda

Program Erasmus

Zasady wyjazdów i finanse

Rekrutacja: kryteria i terminy

Formalności okołowyjazdowe

Pytania i odpowiedzi

• Ustnie lub na czacie
• Proszę zerknąć, czy ktoś wcześniej nie zadał już takiego pytania :-P 

Erasmus+

Cel programu:

promowanie współpracy międzynarodowej, 
poprawa jakości kształcenia i wprowadzenie 
europejskiego wymiaru kształcenia.

Cel wyjazdu:

Zrealizowanie studiów częściowych na zagranicznej 
uczelni partnerskiej lub zrealizowanie praktyki w 
zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji, 
instytucji szkoleniowej lub badawczej

Kto?

• Każdy student WZ UW:
• Po 2 semestrach studiów I 

stopnia,
• nie korzystający z żadnych innych 

stypendiów, grantów itp. w 
ramach innych programów UE w 
tym samym okresie.
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Dokąd?

• Lista umów na stronie WZ UW
• 17 państw UE
• 70 uczelni
• 200+ miejsc

• Oddzielna kwalifikacja dla Szwajcarii
• Ankiety studentów – źródło bezcennych

informacji!
• Nie można aplikować z cudzych umów

Na jak długo?

• Studia 2-12 miesięcy
• Dokładny okres wyjazdu 

zależy od umowy z uczelnią 
docelową – zwykle jest to 5 
lub 9 miesięcy

• Rozliczany z dokładnością 
co do dnia

• Praktyka 2-12 miesięcy
• Szczegóły na stronie BWZ

Finanse? 

Kraje w grupie Studia (€/m-c)

Grupa 1: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 

Malta, Niemcy,  Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy

550*

Grupa 2:Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia

Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450*

*osoby uprawnione do stypendium socjalnego – dodatkowo 250 €/m-c 
(muszą otrzymywać stypendium socjalne w momencie kwalifikacji (luty/marzec 2023)

Dodatek 50 EUR za podróż środkiem niskoemisyjnym + do 4 dni stypendium

Średnia powyżej 3,49

Studia są bezpłatne
UE pokrywa różnice w kosztach utrzymania

Rekrutacja 

• Max 1 warunek w chwili rekrutacji

• Wyjazd z max 1 niezaliczonym przedmiotem/ warunkiem –
konieczna zgoda koordynatora

• Wyjazd tylko na 1 semestr!

• Kryteria:
• Ustalone z Samorządem Studenckim 
• Średnia za ostatni rok*3 + działalność różna (max 5)
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Rekrutacja: 
dokumenty

• Lista zaświadczeń i oświadczeń jest na naszej
stronie

• Kluczowa jest średnia: tylko dokumenty z 
dziekanatu

• Jeśli poprzedni rok był realizowany na
innej uczelni, to ona musi wystawić
zaświadczenie o średniej

• Dodatkowe kryteria:
• Certyfikaty językowe – max 1 punkt
• Działalność studencka – max 2 punkty
• Działalność ogólna – max 2 punkty
• Zaświadczenia o działalności muszą być

podpisane i opieczętowane
• Zaświadczenie o znajomości języka – mogą to 

być lektoraty lub matura
• Wybór uczelni: ranking 5

Rekrutacja: terminy
• Dokumenty będą zbierane w wersji papierowej

• Deadline WZ: 21 lutego 2023, godz. 12:00

• Gdzie: pokój C217

• Następnie:
• Ocena dokumentów i przygotowanie wstępnej

listy
• Tydzień na odwołania (zasadne)
• Ponowna ocena dokumentów i przygotowanie

ostatecznej listy
• Podpięcie wyjazdów w USOSwebie
• Uzupełnienie formularzy przez studenta i

akceptacja przez koordynatora
• Przekazanie listy do BWZ (17 marca 2023)

• Terminy będą podane na naszej stronie – proszę być
czujnym, nieuzupełnienie formularza w USOSwebie
skutkuje usunięciem wyjazdu

Rozliczenie wyjazdu

• Student za granicą musi uzyskać określoną 
liczbę ECTS = zaliczenie semestru na WZ

• Wymagania ECTS: na naszej stronie

• Punkty za nakład pracy studenta, a nie za 
godziny zajęć, czy formę zaliczenia

• O liczbie decyduje tamta uczelnia

• Równoważność semestru zagranicznego i 
krajowego (NIE 2 za 1)

Plan studiów: 
Learning Agreement

• 30 punktów ECTS za semestr (min 20)
• Seminaria dyplomowe, praca 

licencjacka i magisterska, 
egzaminy certyfikacyjne z 
języka, obowiązkowe praktyki -
odliczane

• Przedmioty pozakierunkowe, języki i ich 
pochodne – do 5 ECTS semestralnie

• WZ nie wymaga ekwiwalentności 
przedmiotów, ale wymaga 
ekwiwalentności poziomów studiów

• Przedmioty w toku studiów nie mogą
się powtarzać
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Szczegółowe zasady
• 90% pieniędzy po podpisaniu umowy finansowej przed 

wyjazdem

• Płatność końcowa stypendium po powrocie (10 %) na 
podstawie Letter of Confirmation i wypełnionej ankiety 
w Beneficiary Module.

• OLS (Online Linguistic Support) 
• dla kilkunastu języków, m.in. angielski, niemiecki, 

francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki, szwedzki, 
duński, grecki, portugalski i czeski

• Studenci, którzy będą studiować w tych językach 
muszą obowiązkowo wypełnić test poziomujący 
danego języka przed wymianą. Jeśli test wypadnie 
słabo, student otrzyma licencję na obowiązkowy 
kurs online z danego języka.

Przed wyjazdem

• BWZ przesyła nominacje do uczelni 
zagranicznych (UZ)

• Jest to WSTĘPNA KWALIFIKACJA

• Student zaakceptowany przez UZ otrzymuje 
Acceptance Letter

• Ustalenie zestawu zajęć realizowanych za 
granicą: akceptacja koordynatorów HOME & 
HOST

• Student wyrabia kartę EKUZ
• Student podpisuje umowę w BWZ

• Student jedzie, studiuje, bawi się i wraca z 
wymaganą liczbą punktów!

Spotkanie dla osób 
zakwalifikowanych

• Spotkanie na WZ UW
• Spotkanie organizowane

przez BWZ

Praktyczne 
informacje

• Strona Erasmus WZ, strona 
BWZ UW

• www.wz.uw.edu.pl
• www.bwz.uw.edu.pl/era

smus-kraje-programu
• Dodatkowo: stypendia 

Santandera (info na 
portalu Synergia!)
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Bardzo, bardzo 
WAŻNE

• Czytanie informacji na 
stronie Erasmus WZ i BWZ

• Posiadanie aktualnego 
adresu mailowego w 
USOSie (i innych danych)

Maile do 
Koordynatora WZ

• Adres:
• outgoing@wz.uw.edu.pl

• Poruszane kwestie

• Szybkość odpisywania

• Załączanie poprzednich maili

• Pisać, z której uczelni

Czy warto?...
Nagranie na naszej stronie


