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Zmiana wysoko ści stypendium  
 

 
 
1. W związku z licznymi rezygnacjami ze stypendium Erasmus Prorektor UW ds. badań 

naukowych i współpracy  prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak postanowił o zmianie wysokości 
stypendium w roku akademickim 2012/13:  

 
 

1.1. Miesięczna wysokość stypendium wynosi w przypadku studiów odbywanych w kraju 
zaliczanych do : 
- pierwszej grupy (Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,    
Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania) – 448 euro  
- drugiej grupy (Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg,   
Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy) – 400 euro , 
- trzeciej grupy (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, 

Słowacja, Turcja, Węgry) – 348 euro . 
 

1.2. studentom zakwalifikowanym w II i III turze przysługuje stypendium w wysokości 252 
euro  miesięcznie na maksymalny okres do 5 miesięcy, zgodnie z zaproszeniem 
wydanym przez uczelnię zagraniczną.  
 

1.3. Wszystkim studentom zakwalifikowanym w I turze , którym zostanie w ciągu pobytu 
za granicą wyrażona zgoda na przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej 
zostanie przyznane stypendium w wysoko ści zgodnej dla danego kraju (punkt 1.1), 
na rzeczywisty, poświadczony przez uczelnię przyjmującą okres studiowania. 
  

1.4. Studentom zakwalifikowanym w II i III turze , którym zostanie w ciągu pobytu za 
granicą wyrażona zgoda na przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej  
stypendium zostanie przyznane stypendium w wysoko ści 252 euro , na rzeczywisty, 
poświadczony przez uczelnię przyjmującą okres semestru letniego.  

 
Uwaga!  Stypendium może być wypłacone maksymalnie na okres do 10 miesięcy (w jednym i 
tym samym roku akademickim). 

 
2. Podstawą wypłaty podwyższonego stypendium jest podpisany aneks do umowy. Aneksy 

będą przekazywane mailowo na adresy podane w USOSie sukcesywnie w porządku 
alfabetycznym. 

 
3. Do 25 lutego 2013 r. 128 studentów przedłużyło okres studiów za granicą. Osobom tym 

zostanie przesłany nowy aneks do umowy indywidualnej, na podstawie którego zostaną 
wypłacone wyższe stawki stypendium. Osoby, które obecnie chciałyby przedłużyć pobyt 
proszone są o zastosowanie się do procedury, której opis znajduje się na stronie: 
http://www.bwz.uw.edu.pl/nowa/wpcontent/uploads/2010/03/K_16_Komunikat_przedluze
nia-12-13.pdf 

 
Szczegółowych informacji udziela p. Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl). 
 
 
 

Sylwia Salamon 
Warszawa, 25.02.2013 r.   Uczelniany koordynator programu  Erasmus 


