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Poradnik Programu Erasmus 
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2012/2013  

 

W ramach programu LLP ERASMUS edycja 2012/13 Centrum Europejskie podpisało umowy 

partnerskie z 35 uniwersytetami w całej Europie. Jedną z zasad programu LLP ERASMUS jest 

uznawalność wyników uzyskanych na uczelni partnerskiej według systemu punktów kredytowych 

ECTS. Jednocześnie program studiów i obligatoryjny charakter przedmiotów objętych absolutorium 

w CE sprawiają, iż jest niezwykle trudno skonstruować program pobytu w uczelni partnerskiej, tak by 

po powrocie uzyskać pełną przepisywalność przedmiotów. Zazwyczaj nasi stypendyści po powrocie 

uzyskują zaliczenie tylko części przedmiotów po uzyskaniu wcześniejszej  zgody u prowadzących 

zajęcia. W związku z tym zaliczanie pozostałych przedmiotów odbywa się zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Centrum Europejskim (także odpłatnie na płatnych studiach licencjackich i 

magisterskich).  

Przedłużenie pobytu w uczelni partnerskiej jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Koordynatora LLP 
Erasmus w CE na podstawie pozytywnej opinii promotora pracy i określenia perspektyw ukończenia 
studiów w terminie określonym Regulaminem CE UW. 
 

Kto może starać się o wyjazd stypendialny w ramach LLP Erasmus?  

W postępowaniu kwalifikacyjnym do programu LLP Erasmus mogą brać udział:  

1. Studenci II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku europeistyka,  

2. Studenci II roku studiów I stopnia niestacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe 

specjalność integracja europejska,  

3. Studenci I roku studiów uzupełniających magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia 

na kierunku europeistyka.  

 

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne? 

Kandydaci, którzy złoża w terminie komplet dokumentów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w 

Centrum Europejskim. Podczas rozmowy szczególny nacisk kładziemy na  merytoryczne motywacje 

kandydata związane z wyborem kierunku studiów w uczelni partnerskiej, planów naukowych, itp. 

 

Jakie dokumenty musi zawierać teczka kandydata?  

Kandydaci składają teczki zawierające: 
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1. zaświadczenia z dziekanatu o średniej ocen (studenci studiów I stopnia z ostatniego roku 

poprzedzającego wyjazd; studenci studiów II stopnia z okresu studiów na poziomie I 

stopnia); 

2. poświadczenie dobrej znajomości języka obcego, w postaci: 

a. certyfikatu instytutów kulturalnych i językowych równoważnych poziomowi egzaminu B2 

w SJO UW; 

b.  Europass (Europejskie Portfolio Językowe) 

c. wyniku egzaminu językowego organizowanego centralnie w sesji zimowej  przez Szkołę 

Języków Obcych przynajmniej na poziomie B2  

3. list motywacyjny;  

 
Uwaga!  

Jeśli kandydat ubiega się o stypendium w więcej niż jednej uczelni zagranicznej, do każdej z nich 

składa osobną teczkę z dokumentami. Kandydaci mogą składać maksymalnie 2 teczki do różnych 

uniwersytetów partnerskich. Każda teczka musi być opisana imieniem i nazwiskiem kandydata i pełną 

nazwą uczelni zagranicznej.  

Uwaga! 

Jeśli w I turze nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca, Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi II turę 

naboru. Warunki naboru w II turze (wysokość średniej) i data rozmów kwalifikacyjnych zostaną 

podane po zakończeniu I tury. 

 

Rejestracja on-line zakwalifikowanych studentów 

Biuro Współpracy z Zagranicą Sekcja Erasmus koordynuje realizację zadań LLP Erasmus na poziomie 

uczelnianym, w tym kwestie certyfikacyjne i finansowe związane z wyjazdami stypendialnymi. 

Koordynator Wydziałowy i BWZ po zapoznaniu się z protokołem kwalifikacji i potwierdzeniem 

zapisów on-line studenta, wysyłają oficjalne zgłoszenia do uczelni partnerskich. Procedura 

certyfikacyjna ze strony uczelni partnerskich, przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych i podań o 

akademik, trwa zazwyczaj do końca maja.  

Zgodnie z ogólnymi zasadami kwalifikacji do programu LLP Erasmus przypominamy, iż:  
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„Dopóki uczelnia partnerska nie wyrazi oficjalnej zgody na przyjęcie studentów (np. poprzez przez 

przysłanie listu akceptacyjnego) są oni jedynie wstępnie zakwalifikowani na stypendium Erasmusa 

przez Uniwersytet Warszawski”.  

Studenci, w porozumieniu z Koordynatorem LLP Erasmus w CE UW i po zapoznaniu się z terminarzem 

procedur w BWZ, indywidualnie realizują kolejne etapy przygotowań do wyjazdu.  

Co to jest Learning Agreement?  

 

Learning Agreement, czyli Porozumienie o Programie Zajęć, obejmuje spis zajęć, które student 

zobowiązuje się zaliczyć podczas pobytu stypendialnego w uczelni partnerskiej w systemie ECTS. 

Oznacza to, iż zgodnie z regulaminem ogólnym LLP Erasmus student jest zobowiązany do uzyskania 

30 ECTS w semestrze (5 miesięcy) lub 60 ECTS w ciągu roku (10 miesięcy). W uzasadnionych 

przypadkach student może ubiegać się o obniżenie wysokości ECTS, ale nie może być ona niższa niż 

45 ECTS dla wyjazdów rocznych i 25 ECTS dla wyjazdów semestralnych. W przypadku wyjazdów 3-

miesięcznych liczba punktów ECTS jest stała i wynosi 20.  

Program pobytu, zbieżny z programem studiów w Centrum Europejskim UW, student uzgadnia przed 

wyjazdem z Koordynatorem LLP Erasmus w CE i przedkłada w BWZ.  

 

Jedną z zasad programu LLP Erasmus jest uznawalność wyników uzyskanych na uczelni partnerskiej 

według systemu punktów kredytowych ECTS. Jednocześnie zawartość merytoryczna minimum 

programowego studiów w CE UW sprawia, iż jest niezwykle trudno skonstruować program pobytu w 

uczelni partnerskiej, tak by po powrocie uzyskać pełną przepisywalność przedmiotów. Zazwyczaj nasi 

stypendyści uzyskują zaliczenie tylko części przedmiotów po otrzymaniu wcześniejszej zgody u 

prowadzących zajęcia. W związku z tym zaliczanie pozostałych przedmiotów odbywa się zgodnie z 

ogólnymi zasadami obowiązującymi w Centrum Europejskim. By uniknąć ewentualnych 

nieporozumień dotyczących konieczności wypełnienia minimum programowego, student wyjeżdżając 

na stypendium Erasmusa wypełnia Załącznik do Porozumienia o programie zajęć. Załącznik zawiera 

listę przedmiotów, które będzie musiał zaliczyć po powrocie, jeśli pojawią się różnice programowe 

uniemożliwiające przepisanie uzyskanych wyników w uczelni partnerskiej.  
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Ważne linki 

 

Biuro Współpracy z Zagranicą - Sekcja Europejskich Programów Europejskich 

www.bwz.uw.edu.pl 

 

Erasmus Student Network Uniwersity of Warsaw 

www.uw.esn.pl 

 

Narodowa Agencja Programu LLP Erasmus 

www.erasmus.org.pl  

http://www.bwz.uw.edu.pl/
http://www.uw.esn.pl/
http://www.erasmus.org.pl/

