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1. Tylko studenci – stypendy ści Erasmus  zakwalifikowani na studia w kraju, w którym używany jest 
język mniej rozpowszechniony* mogą ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. 
Kurs organizowany jest pod nazwą Erasmus Intensive Language Course (EILC). 

* - Belgia – niderlandzki, Bułgaria – bułgarski, Chorwacja – chorwacki, Cypr – grecki, Czechy – czeski, Dania – 
duński, Estonia – estoński, Finlandia – fiński i szwedzki, Grecja – grecki, Hiszpania – baskijski, kataloński (walencki), 
galicyjski, Holandia – niderlandzki, Islandia – islandzki, Litwa – litewski, Łotwa – łotewski, Malta – maltański, Norwegia 
– norweski, Portugalia – portugalski, Rumunia – rumuński, Słowacja – słowacki, Słowenia – słoweński, Szwecja – 
szwedzki, Turcja – turecki, Węgry – węgierski, Włochy – włoski. 

Jeśli kraj organizujący kursy nie ogłosił jeszcze listy instytucji, w których kursy EILC będą się odbywać, 
prosimy śledzić niżej wskazaną stronę Komisji Europejskiej. Zgłoszenie na kurs należy przesłać dopiero, 
gdy zostanie podana informacja o organizatorach i terminach kursów. 
 

UWAGA! 
 

⇒ Studenci wyjeżdżający do Hiszpanii mogą uczestniczyć w kursie, jeśli uczelnia, do której zostali 
zakwalifikowani znajduje się w regionie, w którym używa się jeden z 3 wymienionych wyżej języków. 

⇒ Studenci kierunków filologicznych mogą brać udział w kursie pod warunkiem, że kurs ten nie  jest 
zgodny z kierunkiem ich studiów. 

⇒ Kursy organizowane w okresie od lipca do września 2013 br. przeznaczone są dla studentów 
zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze zimowym oraz na cały rok akademicki. Studenci 
zakwalifikowani na semestr letni mogą ubiegać się o kursy organizowane na początku 2014 roku. 

 

2. Szczegółowe informacje o EILC oraz wykaz organizatorów w poszczególnych krajach znajdują się na 
stronie Komisji Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm 
 

3. Termin przesyłania zgłoszeń do Sekcji Erasmus Biura Współpracy z Zagranic ą UW upływa 29 maja 
br. (dla studentów wyje żdżających w semestrze zimowym ) oraz 31 października br. (dla studentów 
wyje żdżających w semestrze letnim). 
 

Bardzo ważna jest kolejność zgłoszeń, zalecamy więc jak najwcześniejsze przesłanie formularza 
zgłoszeniowego! 
 

4. Gdzie i jak przesła ć formularz zgłoszeniowy?  
4.1.  Należy wypełnić elektroniczny formularz: 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/eilc/formera_en.doc .  
4.2.  Wypełniony formularz należy przesłać poczt ą elektroniczn ą (wył ącznie!) w formie standardowego 
pliku  Word do Sekcji Erasmus BWZ na adres: ewa.rak@adm.uw.edu.pl.  Dalszy bieg urzędowy 
zgłoszeniu nadaje Sekcja Erasmus BWZ UW. 
 

UWAGA ! 
 

⇒ Prosimy NIE wysyłać plików w formacie PDF! 
⇒ Prosimy NIE wysyłać formularza zgłoszeniowego do instytucji organizującej kurs, zostanie on i tak 

odesłany do Sekcji Erasmus BWZ UW do zatwierdzenia. 
⇒ Będziemy przyjmować tylko KOMPLETNIE wypełnione formularze.  
 

5. Warunki finansowe  
W czerwcu zapadnie decyzja, czy na czas kursu EILC będziemy mogli wypłacić stypendium. W przypadku 
negatywnej decyzji student będzie musiał sam pokryć koszty dojazdu, zakwaterowania i utrzymania 
podczas trwania kursu. Organizatorzy pokrywają koszty kursu. 
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