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Czy jesteś zainteresowany/-a wyjazdem na studia zagraniczne 

ze stypendium Erasmus 
w roku akademickim 2012/13? 

 
 

Przed przystąpieniem do kwalifikacji na stypendium 
 

 
1. Zanim weźmiesz udział w kwalifikacji na wydziale, zapoznaj się dokładnie z 

ogólnouniwersyteckimi zasadami kwalifikacji studentów na stypendium Erasmus (studia w 
roku akademickim 2012/13), dostępnymi na stronie www.bwz.uw.edu.pl 
 

2. Sprawdź na stronie swojego Wydziału / Instytutu (= jednostce macierzystej) czy zostały na 
niej już zamieszczone szczegółowe informacje na temat kwalifikacji na stypendium Erasmus. 

 
3. Jeżeli informacje tam zawarte są niewystarczające skontaktuj się z Wydziałowym / 

Instytutowym Koordynatorem Programu Erasmus.  
4. Lista koordynatorów dostępna jest na: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=48 

 
5. Na stronie wydziału/instytutu i/lub u koordynatora wydziałowego/ instytutowego szukaj 

przede wszystkim informacji na temat: 
 

 uczelni partnerskich, z którymi Twoja jednostka macierzysta ma podpisane umowy na rok 
2012/13; 

 terminu rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacji na stypendium w Twojej jednostce; 

 kryteriów kwalifikacji; 

 dokumentów wymaganych, aby ubiegać się o stypendium; 

 dokumentów potwierdzających znajomość wymaganego języka obcego. 
 
 

Dowiedz się więcej! 
 

1. Przed zgłoszeniem się do konkursu na stypendium dowiedz się jak najwięcej o uczelni, do 
której chciałbyś/chciałabyś wyjechać: 

 

 wejdź na stronę wybranej uczelni, z którą Twoja jednostka ma umowę; 

 znajdź ogólne informacje dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus 
(Erasmus Incoming Students); 

 dowiedz się, w jakim języku prowadzone są zajęcia na wydziale, z którym Twoja jednostka ma 
umowę; 

 sprawdź, jakie zajęcia dana jednostka ma w ofercie; 

 upewnij się, jakiego dokumentu potwierdzającego znajomość języków obcych uczelnia 
wymaga od studentów przyjmowanych w ramach programu Erasmus (niektóre uczelnie 

http://www.bwz.uw.edu.pl/
http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=48
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wymagają międzynarodowych dyplomów potwierdzających znajomość języka na poziomie 
C1!) 

 
2. Przeczytaj opinie polskich studentów, którzy byli na stypendium w uczelni, która Cię 

interesuje, zebranych w ankietach Narodowej Agencji Erasmus na stronie: 
http://www.erasmus.org.pl/  
w zakładce: Strefa studenta/ Giełda informacji studentów Erasmusa. 

 
3. Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące miesięcznych kosztów poniesionych przez 

stypendystów w danym mieście. 
 
 

Erasmus - finansowanie 
 

1. Sprawdź, czy NA PEWNO stać Cię na wyjazd na studia zagraniczne ze stypendium Erasmus. 
 

2. Wysokość stypendium Erasmus na rok 2012/13 dla poszczególnych grup krajów (co najmniej 
200 euro miesięcznie) będzie znana dopiero pod koniec czerwca 2012 r., gdy Narodowa 
Agencja Erasmus przydzieli Uniwersytetowi fundusze na stypendia.  

 
3. Finansowanie z budżetu Erasmus zostanie Ci przyznane jedynie na rzeczywisty   okres 

studiowania w uczelni partnerskiej, niezależnie od okresu przebywania w danym mieście, czy 
też opłat za akademik. 

 
 

Zakwalifikowałem / łam się!  Co dalej? 
 

1. Do 7 marca 2012 r. wydziały / instytuty prześlą do Biura Współpracy z Zagranicą (BWzZ)  
nominacje wszystkich zakwalifikowanych studentów. Dane te zostaną zweryfikowane przez 
pracowników biura, co zajmie do kilku tygodni. 

 
2. Po zweryfikowaniu danych nominowanych studentów, BWzZ będzie się z Tobą kontaktować 

emailowo  (na adres widniejący w USOS), przesyłając informacje o dalszych procedurach i 
przekazując informacje od uczelni partnerskich. 

 
3. Sprawdzaj często informacje na stronie BWzZ oraz swoją emailową skrzynkę studencką / 

wydziałową. 
 

4. Co roku Sekcja Erasmus Biura Współpracy z Zagranicą UW przygotowuje dla nominowanych 
studentów praktyczny przewodnik „Krok po Kroku czyli co każdy student wyjeżdżający na 
zagraniczne studia częściowe wiedzieć powinien”. Skontaktujemy się z Tobą w sprawie jego 
odbioru w naszym biurze.  

 

http://www.erasmus.org.pl/
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Nie zdążyłem/łam wziąć udziału w kwalifikacjach wydziałowych 

 
Śledź uważnie stronę BWzZ, gdzie pojawią się informacje na temat dodatkowej, 
ogólnouniwersyteckiej tury kwalifikacji na stypendium, w ramach wolnych miejsc 
pozostawionych przez wszystkie jednostki UW, prowadzonej przez BWzZ (wyjazd na 
stypendium bez finansowania). Lista wolnych miejsc oraz informacje o tym, jak aplikować 
zostanie ogłoszona najprawdopodobniej w maju.  

 
Życzymy  powodzenia   

 
        Sekcja Erasmus 
        Biuro Współpracy z Zagranicą  
 
Warszawa,  25.01.2012 r. 


