
                            

Program Erasmus Plus  

Zasady postępowania kwalifikacyjnego edycja 2023-2024  
w Centrum Europejskim UW 

 

Kwalifikacja kandydatów do programu Erasmus Plus w Centrum Europejskim UW polega 

na złożeniu przez osoby zainteresowane wymaganych dokumentów oraz uczestnictwie w 

rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Kwalifikacyjną do programu 

Erasmus Plus w CE UW w wyznaczonym terminie.  

 

Kandydatki i kandydatów obowiązują "Ogólne zasady kwalifikacji studentów i 

doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z 

krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii – rok 

akademicki 2023/2024" dla całego Uniwersytetu Warszawskiego oraz szczegółowe zasady 

kwalifikacji w Centrum Europejskim UW.  

 

Kto może wziąć udział w kwalifikacji?  

W postępowaniu kwalifikacyjnym do wyjazdu w ramach programu Erasmus Plus 2023-

2024 mogą brać udział: 

 Studentki i studenci II roku studiów I stopnia na kierunku europeistyka;  

 Studentki i studenci III roku studiów I stopnia na kierunku europeistyka; 

 Studentki i studenci I roku studiów II stopnia na kierunku europeistyka.  

Uwaga! Studentki/Studenci III roku I stopnia są kwalifikowani do wyjazdu pod 

warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UW na studia II 

stopnia na tym samym kierunku. Studenci zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II 

stopnia mogą wyjechać tylko w semestrze letnim 2023-2024.  

Uwaga! Studentki/Studenci I roku II stopnia są co do zasady kwalifikowani na wyjazd w 

semestrze zimowym II roku MAG. Przedłużenie jest możliwe na indywidualnych 

zasadach i wymaga zgody Kierownika Studiów na kierunku Europeistyka II stopnia i 

Koordynatora Erasmus danej umowy. 

 



 

Wymagane dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym  

1. Zaświadczenie o średniej:  

 Studentki i studenci II roku studiów I stopnia przedkładają zaświadczenie o średniej z  

I roku;  

 Studentki i studenci III roku studiów I stopnia przedkładają zaświadczenie o średniej z 

II roku;  

 Studentki i studenci I roku studiów II stopnia przedkładają średnią z dyplomu 

ukończenia studiów I stopnia.  

Uwaga! W postępowaniu kwalifikacyjnym do wyjazdu w ramach programu Erasmus 

Plus 2023-2024 mogą brać udział studenci, których średnia ocen wynosi min. 3,49. 

Uwaga! W dniu składania dokumentów studentka/student może mieć jedno 

warunkowe zaliczenie.  

2. Certyfikat językowy  
 

 Studentki i studenci przedstawiają certyfikat  znajomości języka obcego na poziomie 

B2 lub wyższym zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej lub ocenę z egzaminu w 

Szkole Języków Obcych.  

 W przypadku braku dostępu do certyfikatu z SJO wystarczy skan oceny z egzaminu 

językowego w SJO z usosweb.  

 W szczególnych i uzasadnionych przypadkach studenci mogą za wiedzą i zgodą 

Komisji przedłożyć wymagany dokument językowy w późniejszym, ustalonym z 

Komisją terminie zgodnym z terminarzem akademickim i terminarzem procedury 

kwalifikacyjnej na poziomie uczelnianym. 

 

3. List motywacyjny  
 

 Studentki i studenci przedstawiają list motywacyjny w języku polskim dot. wyboru 

uczelni partnerskiej/uczelni partnerskiej.  

 Można wskazać maksymalnie 2 uczelnie.  

 W liście motywacyjnym w przypadku dwóch uczelni, należy je ułożyć w kolejności 

uczelnia I wyboru/uczelnia II wyboru i uzasadnić oba wybory. Lista uczelni i miejsc 

dostępna w zakładce:  

 

4. Oświadczenie Dotyczące Ochrony Danych Osobowych (do pobrania w zakładce 

Erasmus Plus ze strony internetowej CE UW). 

 

 



 

Składanie dokumentów  
 

 Studentki i studenci wysyłają komplet dokumentów w plikach PDF z adresu 

studenckiego w domenie uw.edu.pl na adres koordynatora programu Erasmus Plus 

w Centrum Europejskim d.eckert@uw.edu.pl w terminie ogłoszonym na stronach 

internetowych Centrum Europejskiego UW. Każdy z plików powinien być oznaczony 

imieniem i nazwiskiem oraz nazwą dokumentu (przykładowo: Jan Kowalski średnia, 

Jan Kowalski certyfikat językowy, Jan Kowalski list motywacyjny i nazwa jednej lub 

dwóch uczelni).  

 

Terminy nadsyłania dokumentów do I i II tury kwalifikacji w Centrum Europejskim UW:  
 

 do 3.03.2023 (I tura) 
 do 15.03.2023 (II tura) 

 
Terminy rozmów kwalifikacyjnych w Centrum Europejskim UW 

 

 I tura: 6.03.2023 od godz. 10.00 (kolejność: II rok LIC, III rok LIC, I rok MAG), p. 210 
 II tura: 16.03.2023 od 10.00 (kolejność do ustalenia), p.210.  

 

II tura zostanie uruchomiona w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w I turze.  

Komisja Kwalifikacyjna do programu Erasmus Plus w Centrum Europejskim UW 

Kwalifikację studentek i studentów – jako wstępnie zakwalifikowanych przez 

jednostkę do dalszego postępowania na poziomie ogólnouczelnianym – 

przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Kierownika Jednostki 

Dydaktycznej w Centrum Europejskim w składzie: kierownik studiów I stopnia 

(przewodniczący Komisji), koordynator programu Erasmus Plus w Centrum 

Europejskim UW, przedstawicielka/ przedstawiciel Samorządu Studentów 

Europeistyki.  

Kryteria kwalifikacji  

 Średnia ocen (min. 3.49) = 50% punktów 

 Rozmowa kwalifikacyjna = 25% punktów 

 Ocena  listu motywacyjnego = 15 % punktów  

 Certyfikat językowy = 10% punktów  

Wyniki kwalifikacji i obowiązkowe wypełnienie oraz podpisanie formularza 

kwalifikacyjnego  

 Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone na stronach internetowych 

CE UW.  

mailto:d.eckert@uw.edu.pl


 Studenci zakwalifikowani wstępnie do programu mają obowiązek wypełnienia 

Formularza zgłoszeniowego on-line. Niewypełnienie tego formularza w terminie 

wyznaczonym przez koordynatora Erasmus Plus jest równoznaczne z rezygnacją z 

dalszych kroków kwalifikacyjnych na poziomie ogólnouniwersyteckim.  

Terminy OBOWIĄZKOWEGO złożenia podpisanego osobiście formularza:  

16.03.2023, 11.00-13.00  dla zakwalifikowanych kandydatów w I turze,  

17.03.2023,  11.00-13.00 dla zakwalifikowanych kandydatów w II turze.  

 

Ogólne zasady kwalifikacji  

Zgodnie z „Ogólnymi zasadami kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium 

Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE 

i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii – rok akademicki 2023/2024" 

studentki i studenci zakwalifikowani przez Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu 

kwalifikacyjnym w Centrum Europejskim UW są na tym etapie osobami wstępnie 

zakwalifikowanymi do programu. Patrz pkt 6 zasad ogólnouniwersyteckich.  

 

Zasady: http://bwz.uw.edu.pl/ogolne-zasady-kwalifikacji-studentow-i-doktorantow-

do-stypendium-erasmus-na-zagraniczne-studia-czesciowe-sms-do-uczelni-z-krajow-

czlonkowskich-ue-i-stowarzyszonych-z-programem-oraz-wielkiej-brytanii/ 


