
 

  
 

Komunikat  BWZ nr 12/20/SMS/2020/2021 

“Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103/2020)” 

Zakończony proces przekazywania uczelniom zagranicznym danych studentów 
zakwalifikowanych na studia zagraniczne w roku 2020/2021 
 

Możliwość przełożenia studiów z semestru zimowego na semestr letni 

 

28 kwietnia Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zakończyło proces przekazywania 
zagranicznym uczelniom partnerskim danych studentów zakwalifikowanych na studia ze 
stypendium Erasmus w roku akademickim 2020/21. Uczelnie te powinny zacząć kontaktować 
się bezpośrednio ze studentami UW. 

 

Studenci wyjeżdżający w semestrze zimowym, którzy w najbliższym tygodniu nie 
otrzymają żadnej informacji, proszeni są o e-mailowy kontakt z uczelnią zagraniczną  
w celu ustalenia dalszej procedury aplikacyjnej i terminów składania dokumentów. 

 

Studenci wyjeżdżający w semestrze letnim, którzy nie otrzymają żadnej informacji 
do końca sierpnia, powinni nawiązywać kontakt z uczelnią zagraniczną od września br. 
 

         Studenci nominowani na wyjazd od semestru zimowego, którzy z powodu COVID-19 
chcą przełożyć swój wyjazd na semestr letni powinni uzyskać e-mailową zgodę na tę zmianę 
koordynatora jednostki macierzystej UW oraz uczelni zagranicznej. 
 Obie zgody w jednym e-mailu należy przekazać do BWZ na adres p. Małgorzaty Kosteckiej 
(m.kostecka@adm.uw.edu.pl). Na tej podstawie zostanie dokonana korekta danych  
w USOSie.  

 
 
Warszawa, 28.04.2020 r. Zespół Sekcji Erasmus 

Biuro Współpracy z Zagranicą 

 
 

 

IRO Announcement no 12/20/SMS 2020/2021 Erasmus+ 
Nominations to host universities completed 

How to postpone studies from the winter semester to the 
summer semester? 

 
On 28 April 2020 the International Relations Office (IRO) completed the process of 
informing partner universities about the E r a s m u s  students nominated for the 
academic year 2020/21. Partner (host) universities should now contact each student directly. 

 

Students nominated for the winter semester (1st semester) who don’t receive any 
information from their host university until the end of the next week are required to contact the 
host university (by email) to find out about the registration procedures and deadlines. 

 

Students nominated for the spring semester (2nd semester), who have not so far received any 
information, should contact their host university in September. 

 

Students nominated for the winter semester, who due to COVID-19 want to postpone their 
mobility to the spring semester, should obtain consent from the departmental coordinator at 
the UW and from their host university (an e-mail is enough). 
 

Both consents should be sent in one e-mail to IRO, Ms Małgorzata Kostecka 
(m.kostecka@adm.uw.edu.pl). On this basis a change of the semester will be made in the 
USOS system. 

 
Warsaw, 28.04.2020 Erasmus Section  
   International Relations Office 
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