Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+
Składane dokumenty (dot. studentów wszystkich Instytutów):
(studenci studiujący w języku polskim składają dokumenty w jez. polskim – chyba że zaznaczono
inaczej; studenci studiujący na programach anglojęzycznych – w języku angielskim)
•

formularz: Student application form Erasmus+ pl (download, wzór poniżej)
formularz: Student application form Erasmus+ en (do pobrania, wzór poniżej)
* we wniosku student powinien podać specjalizację, którą wybrał (ważne przy wpisywaniu decyzji do
systemu USOS)

•

CV

•

list motywacyjny

•

potwierdzenia znajomości języków obcych (certyfikat; zaświadczenie o znajomości języka wydane przez
Szkołę Języków Obcych UW, ewentualnie inny certyfikat: wyjątkowo np. zaświadczenie o zdanym
egzaminie wewnętrznym – egzamin językowy przeprowadzony przez właściwego pracownika WNPiSM)
* informacja o znajomości języka powinna zawierać informację o poziomie (przynajmniej B2) bądź wyższy
wskazany przez wybraną uczelnię przyjmującą

•

dokument wydany przez pracownika Sekcji Studenckiej potwierdzający (do pobrania pl, download en, wzór
poniżej):
1. średnią ocen (studenci studiów I stopnia – średnia z I roku studiów, studenci studiów II stopnia (I rok) –
średnia ocen na dyplomie studiów I stopnia)
2. rozliczony rok/semestr
3. uregulowane płatności

•

list polecający podpisany przez pracownika naukowo-dydaktycznego WNPiSM

•

pisemną, własnoręcznie podpisaną informację dot. korzystania z programu Erasmus (studia i praktyki)
w latach ubiegłych (proszę podać daty, liczbę miesięcy, uczelnię goszczącą, uczelnię wysyłającą, uzyskaną
liczbę punktów ECTS). Jeśli student nie uczestniczył dotychczas w wymianie Erasmus, jest proszony
o pisemną deklarację o niekorzystaniu z programu w latach ubiegłych (do pobrania pl, download en, wzór
poniżej).
Jeśli dotyczy pisemna, podpisana zgoda koordynatora instytutu macierzystego z WNPiSM na udział w
procesie rekrutacji z miejsc innego instytutu na wydziale

•

Lista dostępnych miejsc: http://ips.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/IPS-Erasmus-uczelniepartnerskie-2017-2018-1.pdf 1
Formularze: poniżej

1

Uwaga: umowa z Masarykova Univerzita jest w trakcie procedury przedłużania

Student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami programu Erasmus+, wymaganym poziomem
językowym, ofertą przedmiotów oraz stopniem studiów określonym przez umowę między uczelniami.

STUDENT APPLICATION FORM

ROK AKADEMICKI ...................

Nazwa Instytutu:………………………………………………………
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Imię, nazwisko…………………………………………………….
1. Pesel ……………………………………………………………
2. Rok studiów………….. dzienne/zaoczne/wieczorowe (zaznaczyć)
3. Nr legitymacji …………………………………………………………….
4. Specjalizacja …………………………………………………………..
5. Aktualny numer telefonu……………………………………………..
6. E-mail........................................................................................................
7. Adres korespondencyjny.........................................................................
…………………………………………………………………………...

Aktualna
fotografia

8. Dotychczasowa średnia ocen (studenci studiów I stopnia – średnia z I roku studiów, studenci studiów
II stopnia (I rok) – średnia ocen na dyplomie studiów I stopnia (zaświadczenie wystawione i podpisane przez
pracownika Sekcji Studenckiej): …………………………………………………………………….
9. Trzy wybrane uczelnie – począwszy od najbardziej preferowanej (nazwa oraz kod Erasmus)
I ………………………………………………………………………………………………..
II. ………………………………………………………………………………………………
III. ……………………………………………………………………………………………..
10. Informacje dodatkowe (doświadczenie organizacyjne, stypendia, nagrody itp.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. Poziom znajomości języka: a. biegły – potwierdzony certyfikatem (dokładna nazwa oraz poziom),
b. zaawansowany – potwierdzony certyfikatem (B2), c. zaawansowany (poziom B2 niepotwierdzony
żadnym egzaminem państwowym), d. średniozaawansowany, e. podstawowy. Komisja zastrzega sobie
prawo do weryfikacji poziomu języka zgłoszonego we wniosku.
Język:

Poziom:

Możliwość studiowania w zgłoszonym języku (zaznacz):

.........................................................................................................................TAK

NIE

.........................................................................................................................TAK

NIE

.........................................................................................................................TAK

NIE

Oświadczam, że
1. zapoznałam/em się z ofertą przedmiotów w wybranych przeze mnie uczelniach oraz z wymogami językowymi
obowiązującymi na ww. uczelniach na dany rok akademicki;
2. moje kompetencje językowe pozwalają mi na studiowanie na wybranych przeze mnie uczelniach.

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. Zgadzam się na użycie ww. danych do celów
rekrutacji na wyjazd na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim…………….
Rozumiem, że zgłoszenie i podanie nieprawdziwych informacji automatycznie dyskwalifikuje mój wniosek
o przyznanie wyjazdu i stypendium.

Warszawa, data………………….

Czytelny podpis ………………………………………

STUDENT APPLICATION FORM

ACADEMIC YEAR ...............

Institute:................................................................................................
Faculty of Political Science and International Studies
Name, surname…………………………………………………….
1. Personal identification no.……………………………………………………………
2. Year of study………….. full time/part time/evening studies (mark)
3. Student book no. ………………………………………………………
4. Specialization ………………………………………………………….
5. Current phone number …………………………………………..
Current
6. E-mail (capital letters) …………………………………………..
Photograph
7. Contact address …………………………………………..
…………………………………………………………………………...........
8. Grade average of the previous course of study (in the case of the second cycle please provide the grade from the
bachelor diploma and the grade average from the first cycle), confirmed by the faculty office (certification in the
Annex): …………………………………………………………………….
9. Please write down the names of 3 universities you are interested in:
I. ………………………………………………………………………………………………..
II. ………………………………………………………………………………………………..
III. ………………………………………………………………………………………………
10. Other experience (other studies, work, foreign internships):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
11. Foreign language skills: a. fluent – confirmed by a certificate (e.g. the MFA exam, or a certificate above B2 –
if yes, which one?), b. advanced, confirmed by passed examination (B2 or equivalent – which one?), c. advanced
without B2 examination (proven by whom? grade?), d. intermediate, e. elementary. The Recruitment Commission
reserves the right to verify the knowledge regardless of the documents provided.
language:
degree of competence:
can study in this language (mark):
.........................................................................................................................YES
NO
.........................................................................................................................YES
NO
.........................................................................................................................YES
NO
I hereby certify:
1. I acknowledged the offer of courses and linguistic demands required by the host/chosen universities;
2. my linguistic competences meet the requirements of host/chosen universities.
I hereby certify that the above information is correct and up to date. I agree to the processing of the above
information in the recruitment process for the needs of Erasmus+ ........................ I understand that any false
statements will lead to automatic disqualification of my application.

Warsaw, date………………….

signature ………………………………………

Instytut…………………………………………………………………………………………
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, …………………..
Rekrutacja – program Erasmus+
rok akademicki ……………..

ZAŚWIADCZENIE
REKRUTACJA – PROGRAM ERASMUS+

Zaświadcza się, że student
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, rok i tryb studiów, specjalizacja)
1. Uzyskał średnią ocen z dotychczasowego toku studiów:
……………………………………………………………………………………………………………
2. Ma rozliczony/Nie ma rozliczonego toku studiów/przedmiotów (właściwe zaznaczyć)
3. Nie zalega/Zalega z płatnościami z tytułu opłat za studia/egzamin warunkowy (właściwe zaznaczyć)
inne………………..

4. Uwagi
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracownika Sekcji Studenckiej

Institute of.................................................................................................................................
Faculty of Political Science and International Studies, The University of Warsaw
Warsaw, …………………..
Enrolment – Erasmus+ Programme
Academic year ....................

Certificate
ENROLMENT – ERASMUS+ PROGRAMME

Herby certify, that
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(name, surname, name of the programme, year of the programme)
1. Have GPA of:
……………………………………………………………………………………………………………

2. Pass/Did not pass all of the courses on first/second/third year of the programme

3. Paid/Did not paid the programme fees/fees for the retakes/other fees ………………..

4. Commentary
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracownika Sekcji Studenckiej

Rekrutacja na studia częściowe w ramach programu Erasmus+
rok akademicki ……………..
Instytut ……………………………………………………………………….
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Oświadczenie
Imię:………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:………………………………………………………………………………………………
Tryb studiów, stopień i rok:……………………………………………………………………

1. Informacja o korzystaniu z programu Erasmus w latach ubiegłych (studia częściowe/praktyki) – zaznaczyć
TAK /NIE

2. Termin od ……………………. do……………………………… łącznie (liczba miesięcy) ………………………
Uczelnia wysyłająca ……………………………………………………………………………………………….

Uczelnia przyjmująca (nazwa, kraj) ………………………………………………………………………………..

Uzyskana liczba punktów ECTS ……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. Zgadzam się na użycie ww. danych
do celów rekrutacji na wyjazd na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w roku
akademickim 2017/2018. Rozumiem, że zgłoszenie i podanie nieprawdziwych informacji
automatycznie dyskwalifikuje mój wniosek o przyznanie wyjazdu i stypendium.

Warszawa, ………………….

Imię i nazwisko, czytelny podpis

Application form: Erasmus+ Programme
academic year ………………………
Institute of ……………………………………………..
Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw

Statement
Name: ……………………………………………………………………………………………
Surname: ………………………………………………………………………………………
Name of the programme (GPIR/UPIR) and year:
………………………………………………………………………………….

1. Information whether you have used the Erasmus grant in previous years (partial study/practice) – select:
YES / NO
If yes:
2. When you have used the Erasmus grant? From ......................... till .................................... total number of
months ...........................
Sending institution…………………………………………………………………………

The host institution (name, country) ..........................................................................................

The acquired number of ECTS points………………………………………

I certify that the above information are true. I agree to the use of the above data for the purpose of
recruitment for partial study on the basis of Erasmus+ Programme in the academic year 2017/2018.
I understand that submitting false statements will automatically disqualify my application and
scholarship.

Warsaw, .......................

Name, signature

