Rekrutacja: studenci wyjeżdżający na stypendium Erasmus+
ZASADY
* Komisja zastrzega sobie prawo naniesienia zmian/poprawek do zasad w związku
z możliwymi nowymi regulacjami na poziomie uniwersyteckim.

Informacje ogólne:
1.

Kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dokonuje
w poszczególnych Instytutach Komisja kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:





2.

3.

zastępca dyrektora w danym Instytucie
koordynator wydziałowy programu Erasmus+
koordynator instytutowy programu Erasmus+
przedstawiciele samorządu studentów

Osoby ubiegające się o wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ mają
obowiązek stale monitorować stronę internetową Instytutu pod kątem nowych ogłoszeń
dotyczących dalszych procedur, a także aktualizować swój adres e-mail na koncie USOS
(korespondencja z BWZ na dalszym etapie za pomocą adresów mailowych z USOS).
Ocena każdego wniosku obejmuje: średnią ocen studenta, znajomość języka/języków,
zaliczenie etapu studiów, spełnienie wymogów wskazanych w umowie między
uczelniami, uzasadnienie wyboru uczelni/motywacja, ocenę kompetencji społecznych,
aktywność naukowo-organizacyjną, (jeśli dotyczy) opinię kierownika studiów.

Zasady ogólne*:
O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się tylko studenci, którzy
uzyskali w toku studiów średnią nie mniejszą niż 3,49 (student z niższą średnią może
złożyć dokumenty pod warunkiem rekomendacji właściwego kierownika studiów).
Studenci ze średnią poniżej 3,49 mogą wyjechać, ale bez prawa do stypendium.
Ostateczna decyzja o przyznaniu miejsca studentowi w wybranej uczelni zależy m.in. od
wysokości średniej i poziomu uczelni, stopnia znajomości języka. Komisja zastrzega
sobie prawo nieprzyznania wyjazdów wszystkim aplikującym studentom oraz
niewypełnienia limitu miejsc.
(!) Na etapie rekrutacji student nie może mieć warunkowych zaliczeń przedmiotów.
(Zapis może ulec zmianie. Decyzja na początku stycznia 2018 r.)
1.

2.

Student może wyjechać na Erasmusa tylko z rozliczonymi przedmiotami. W wyjątkowych
przypadkach student może wyjechać z niezaliczonym jednym przedmiotem, pod
warunkiem: opłacenia kosztów ewentualnego warunku, pozytywnej opinii kierownika
studiów i zgody koordynatora (decyzja jest podejmowana przez kierownika studiów
indywidualnie na podstawie sytuacji danego studenta).
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Przyznany wyjazd jest warunkowy, co oznacza obowiązek zaliczenia etapu studiów bądź
zgoda na wyjazd z tzw. warunkiem (student w momencie wyjazdu powinien być
„rozliczony”). W przeciwnym razie wyjazd studenta jest anulowany.
Każdy student ma obowiązek zapoznać się z przewodnikiem programu Erasmus+ Krok
po kroku oraz zasadami ogólnymi wstępnej kwalifikacji zamieszczonym przez Biuro
Współpracy z Zagranicą (dokumenty dostępne tutaj: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-krajeprogramu).
Każdy student wybiera maksymalnie trzy uczelnie w kolejności od najbardziej
preferowanej do najmniej, mając na względzie wymaganą biegłość językową i ofertę
przedmiotów w uczelni przyjmującej.
Uwaga! Studenci starający się o wyjazd z miejsca z innego instytutu do załączonej
dokumentacji muszą dołączyć podpisaną zgodę macierzystego instytutu/koordynatora ds.
programu Erasmus+ na udział w procesie rekrutacji również z miejsc innego instytutu.
Niewykorzystane miejsca Instytutów będą udostępniane studentom z innych Instytutów
w ramach Wydziału, ew. kierunków pokrewnych (pierwszeństwo mają studenci
Instytutu, który koordynuje umowę).
Obowiązkiem studenta jest uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru i 60 punktów
ECTS w ciągu roku (WF nie jest wliczany do punktacji ECTS, punkty za język obcy
są wliczane do 6 punktów ECTS). W przypadku gdy student zaliczy za granicą mniej niż
10 ECTS, ma obowiązek zwrócić część stypendium.
Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z ofertą przedmiotów oferowanych przez
Uniwersytet przyjmujący (w tym: ofertą przedmiotów realizowanych w wybranym
języku!).
Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się i spełnienie wymogów językowych (poziom
języka) w wybranych uczelniach. Aplikacje nie spełniające tych wymogów będą
wyłączane z procedowania.
Student może wyjechać na jeden semestr (w szczególnych przypadkach jest możliwość
przedłużenia pobytu w uczelni przyjmującej – za zgodą kierownika studiów, promotora
pracy dyplomowej oraz koordynatora instytutowego).
Wyjazdy mogą być realizowane na:
A) studiach I stopnia: III roku w sem. zimowym
B) studiach II stopnia: studenci I roku w sem. letnim; studenci II roku w sem.
zimowym (wyjątkowe zmiany semestru za zgodą kierownika studiów, promotora
pracy dyplomowej, koordynatora);
Studenci I roku studiów I stopnia nie mogą aplikować o stypendium.
Studenci trzeciego roku studiów I stopnia mogą być warunkowo zakwalifikowani
na wyjazd w semestrze letnim roku 2018/2019. Ich wyjazd będzie możliwy pod
warunkiem, że w roku akademickim 2018/2019 będą studentami studiów
II stopnia na jednym z kierunków prowadzonych na WNPiSM UW. Studenci studiów
płatnych są zobligowani do uregulowania płatności czesnego za studia. Wyjazd na
stypendium Erasmus+ nie zwalnia studentów studiów płatnych od uiszczenia opłaty za
studia (studenci mogą aplikować o umorzenie części czesnego).
Studenci WNPiSM UW wyjeżdżający na stypendia w ramach programu Erasmus+
reprezentują za granicą swoją uczelnię macierzystą i w konsekwencji są
odpowiedzialni za podtrzymywanie dobrego imienia Uniwersytetu Warszawskiego.
Naruszenia zasad regulaminowych lub etycznych studiowania na uczelni
partnerskiej (np. popełnienie plagiatu) skutkować będzie podjęciem działań
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dyscyplinarnych przez władze WNPiSM UW, z możliwością niezaliczenia wyjazdu
włącznie.
15. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma obowiązek sprawdzić zasady odnoszące
się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego, w związku z planowanym tam
pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.
16. Kwestie szczegółowe związane z wyliczeniem wysokości przyznanych zakwalifikowanym
studentom środków finansowych rozstrzygane są przez Biuro Współpracy z Zagranicą
UW (BWZ), a ich wypłatę determinuje podpisanie odpowiedniej umowy między
studentem a Uniwersytetem Warszawskim.
17. Studentom zakwalifikowanym przez Komisję zostanie przyznane stypendium Erasmus,
o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyzna Uniwersytetowi
Warszawskiemu wystarczające środki. W przypadku przyznania przez FRSE
niewystarczających funduszy właściwy prorektor UW określi dodatkowe kryteria
dotyczące okresu wypłaty stypendium.
18. Sprawy sporne dot. powyższych punktów rozstrzyga Pełnomocnik Dziekana WNPiSM
ds. programu Erasmus+: mgr Anita Budziszewska (anita.budziszewska@uw.edu.pl).
19. Odwołania od instytutowej komisji kwalifikacyjnej rozpatruje instytutowy koordynator
ds. programu Erasmus + wraz z kierownikiem studiów/przedstawicielem Dyrekcji
danego instytutu w terminie wskazanym na stronie internetowej (w ogłoszeniach dot.
etapów kwalifikacji). Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Pełnomocnika
Dziekana WNPiSM ds. programu Erasmus+, który podejmuje decyzję w porozumieniu z
Prodziekanem WNPiSM ds. studenckich.
Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych
obowiązujących w projekcie Erasmus – Mobilność edukacyjna, przy czym o wysokości
świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia tego kraju. Komisja sporządzi
odrębny protokół kwalifikacji studentów do uczelni szwajcarskich.
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