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OGÓLNE  ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI (wyciąg) (1)

1. O stypendium Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i 
niestacjonarnych

2. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu 
pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu 
podpisania umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim (UW).

3. Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka 
uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.

4. Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi 
w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 
lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości 
uzgodnionego z uczelnią zagraniczną języka wykładowego



OGÓLNE  ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI (wyciąg) (2)

5. W celu przeprowadzenia kwalifikacji dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie 
pisemnej komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją. W podstawowy skład Komisji  
wchodzą: koordynator ds. mobilności, pracownik danej jednostki UW, przedstawiciel 
Samorządu

6. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów w poszczególnych jednostkach UW określa 
Komisja

7. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (co najmniej 3,49), 
dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 11.03.2019r., znajomość 
właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową 
międzyinstytucjonalną Erasmus+)



OGÓLNE  ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI (wyciąg) (3)

7. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, 
przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II 
stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.

8. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub 
jednolitych magisterskich.

9. W kwalifikacji  nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych.

10. Studenci I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich muszą za granicą zrealizować w 
semestrze 30 ECTS

11. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub powtarzają 
etap są nieuprawnieni do udziału w programie Erasmus.

12. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i 
nie może być w żaden sposób urlopowany



DODATKOWE ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI na WGSR UW (1)

Proces kwalifikacji obejmuje następujące etapy:

• ogłoszenie przez Koordynatora wydziałowego Programu Erasmus aktualnej w danym 

roku akademickim listy uczelni partnerskich wraz z informacją o liczbie miejsc i możliwym czasie 

trwania zagranicznych studiów;

• ogłoszenie przez Koordynatora wydziałowego Programu Erasmus nieprzekraczalnego 

terminu złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych przez aplikujących;

• rozmowa kwalifikacyjna przed komisją, w skład której wchodzą: przedstawiciel 

pracowników WGSR UW, koordynator wydziałowy Programu Erasmus, przedstawiciel 

Samorządu Studentów WGSR UW;

• zatwierdzenie listy podstawowej oraz rezerwowej osób nominowanych na częściowe 

studia zagraniczne Erasmus.



DODATKOWE ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI na WGSR UW (2)

• rozpoczęcie rejestracji (rekrutacji) przez USOSweb: 21.01.2019 r.

• nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych przez 

aplikujących - 27.02.2019 r.

• rozmowa kwalifikacyjna przed komisją - 05.03.2018 r. (termin może ulec zmianie, co 

zostanie podane do wiadomości wszystkich zainteresowanych najpóźniej do 27.02.2019 r.)

• zatwierdzenie listy podstawowej oraz rezerwowej osób nominowanych na częściowe 

studia zagraniczne Erasmus - 05.03.2018 r.



DODATKOWE ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI na WGSR UW (3)

Na komplet dokumentów (składanych elektronicznie (i/lub papierowo) niezbędnych w procesie 

rekrutacji składają się:

• wniosek o wyjazd zagraniczny w danym roku akademickim; 

• list motywacyjny (maksymalnie 1 strona A4); 

• planowany program studiów zagranicznych (minimum 30 punków ECTS w semestrze), 

zatwierdzony przez opiekuna pracy dyplomowej oraz kierownika specjalizacji (lub kierownika 

jednostki WGSR) realizowanej przez kandydata w roku akademickim, w którym planuje on 

swe studia zagraniczne;

• opinia opiekuna pracy dyplomowej (w przypadku studentów II roku studiów I stopnia może to 

być pracownik dydaktyczny WGSR UW, z którym kandydat miał zajęcia) (maksymalnie 1500 

znaków);

• zaświadczenie o odpowiedniej znajomości języka obcego (wydruk z USOSweb, certyfikat lub 

jego kopia); 

• zaświadczenie z Dziekanatu o średniej z ocen w ostatnim ukończonym przed rekrutacją roku 

studiów.



DODATKOWE ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI na WGSR UW (4)

• etap rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy wszystkich kandydatów, którzy dostarczyli w terminie 

komplet dokumentów rekrutacyjnych. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów określa 

komisja kwalifikacyjna.

• zatwierdzenie listy podstawowej oraz listy rezerwowej osób nominowanych na częściowe 

studia zagraniczne następuje na podstawie decyzji komisji.

• zakończeniem procesu rekrutacji jest podpisanie w Biurze Erasmusa Biura Współpracy 

Zagranicznej UW umowy w sprawie częściowych studiów zagranicznych (wg harmonogramu 

wyznaczonego przez Biuro).

• warunkiem niezbędnym do podpisania umowy z Biurem Erasmusa jest przedstawienie przez 

studenta zatwierdzonego przez koordynatora wydziałowego Porozumienia w sprawie 

programu zajęć (tzw. Learning Agreement).

• kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji



DODATKOWE ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI na WGSR UW (5)

Ocena kandydatów jest średnią arytmetyczną poniższych ocen

• średnia z ostatniego roku studiów

• ocena znajomość języka obcego wymaganego na uczelni partnerskiej

• ocena z rozmowy kwalifikacyjnej

• opinia opiekuna naukowego

Lista rankingowa jest układana malejące wg powyższej oceny



DODATKOWE ZASADY  WSTĘPNEJ  KWALIFIKACJI na WGSR UW (6)

Uczelnie programu – WGSR UW


