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Erasmus 2013/2014 - zagraniczne studia cz ęściowe 
Regulamin 

dot. kryteriów i zasad podziału funduszy Erasmus or az wysoko ści stypendium  
 

1. Podział funduszy dokonywany jest zgodnie z przeprowadzoną przez jednostki 
Uniwersytetu kwalifikacją i decyzjami komisji kwalifikujących studentów na studia 
zagraniczne. 

 
2. Wysokość stypendium ustalana jest na podstawie danych z dnia 5 marca 2013 r., po 

wyjaśnieniu wątpliwości (podwójnych kwalifikacji studentów, rozpatrzeniu odwołań), 
rezygnacji z wyjazdów oraz wyników kolejnych tur kwalifikacji, czyli – ostatecznie – 
według stanu na dzień 21.06.2013r.  

 
3. Zgodnie z umową zawartą przez Uniwersytet z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSE) – Narodową Agencją Erasmus (NA) oraz zaleceniami tejże Fundacji, 
podstawowymi kryteriami podziału funduszy na stypendia są: 

-     liczba studentów zakwalifikowanych w tzw. pierwszej turze („wydziałowej”, do 5 marca  
      2013 r.),  
-     liczba studentów zakwalifikowanych w kolejnych  turach („ogólnouniwersyteckich”, po 5  
      marca 2013 r.), 
-     okres trwania studiów za granicą (tj. liczba osobomiesięcy stypendialnych), 
-     kraj, w którym student będzie odbywać studia, 
-     zakwalifikowanie na kurs językowy typu EILC (Erasmus Intensive Language Course), 
-     planowana liczba przedłużeń okresu studiów zagranicznych.  
 
4. Miesięczna wysokość stypendium dla osób zakwalifikowanych w tzw. 1. turze (do 5 

marca 2013 r.) wynosi w przypadku studiów odbywanych w kraju zaliczanych do : 
4.1. pierwszej grupy (Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, 

Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania) – 496 euro, 
4.2. drugiej grupy (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, 

Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy) – 376 euro, 
4.3. trzeciej grupy (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) – 

300 euro. 
 
5. Miesięczna wysokość stypendium dla osób zakwalifikowanych po 5 marca 2013 r. wynosi 

w przypadku studiów odbywanych w kraju zaliczanym do : 
5.1. pierwszej grupy (Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, 

Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania) – 400 euro, 
5.2. drugiej grupy (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, 

Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy) – 300 euro, 
trzeciej grupy (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) 
– 200 euro. 
 

6. Stypendium jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
 
7. Każdy student, który został zakwalifikowany na wyjazd ze stypendium otrzymuje 

stypendium na okres wnioskowany przez komisję kwalifikacyjną (semestr, trymestr lub 
rok akademicki) oraz zgodnie z okazanym w momencie podpisywania ze studentem 
umowy indywidualnej, zaproszeniem wydanym przez uczelnię zagraniczną. Wszelkie 
korekty (do dwóch miesięcy) okresu wypłacania stypendium dokonywane są przez 
uczelnianego koordynatora Programu, zgodnie z umową zawartą przez Uniwersytet z 
FRSE oraz zgodnie z okazanym w momencie podpisywania ze studentem umowy 
indywidualnej, zaproszeniem wydanym przez uczelnię zagraniczną.  
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8. Każdy student ma obowiązek rozliczenia się z wypłaconego stypendium w Biurze 
Współpracy z Zagranicą UW w terminie do jednego miesiąca od daty zakończenia 
studiów w uczelni zagranicznej, jednak nie później niż do 24 kwietnia 2014 r. w 
przypadku wyjazdu na semestr zimowy oraz 31 sierpnia  2014 r. w przypadku wyjazdu na 
semestr letni i cały rok akademicki. Ostateczna wysokość stypendium zostanie ustalona 
na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w umowie indywidualnej zawartej 
ze studentem przed wyjazdem. 

 
9. Studentowi zakwalifikowanemu w terminie do 5 marca 2013 r. (tj. w tzw. „pierwszej 

turze”), który rezygnuje z miejsca przyznanego mu przez wydziałową komisję 
kwalifikacyjną i zostanie zakwalifikowany w tzw. „kolejnych turach” przysługuje 
stypendium w wysokości określonej w punkcie 5. 

 
10. Studentom, którym zostanie w ciągu pobytu za granicą wyrażona zgoda na przedłużenie 

okresu studiów w uczelni zagranicznej zostanie przyznane stypendium na maksymalny 
okres do 4 miesięcy pod warunkiem posiadania przez Uniwersytet funduszy Erasmus.. 
Warunkiem przyznania stypendium jest zgłoszenie uzyskania zgody na przedłużenie 
okresu studiów do Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu do 30 listopada 2013 roku. 
Stypendium przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń w wysokości określonej na 
podstawie postanowienia prorektora UW ds. badań naukowych, pod warunkiem 
posiadania przez Uniwersytet funduszy Erasmus. 

 
11. Student z orzeczoną niepełnosprawnością otrzymuje stypendium w wysokości należnej 

dla danej grupy krajów, na zasadach ogólnych. Student może ubiegać się o dodatkowe 
środki z funduszu dla osób niepełnosprawnych będącego w dyspozycji FRSE. W 
przypadku pojawienia się „uwolnionych” (pochodzących z rezygnacji) lub dodatkowych 
środków studentowi może być podwyższone stypendium do wysokości maksymalnych 
stawek przysługujących na dany kraj, jeżeli NA nie przyzna mu dodatkowych funduszy. 
NA musi jednak wyrazić zgodę na podwyższenie wysokości stypendium. 

 
12. Stypendium może być wypłacone maksymalnie na okres do 10 miesięcy w danym roku 

akademickim. 
 

13. Studentowi zakwalifikowanemu na kurs typu Erasmus Intensive Language Course (EILC) 
zostanie wypłacone stypendium w wysokości uzależnionej od kraju, w którym kurs się 
odbywa, okresu trwania kursu oraz terminu kwalifikacji na stypendium Erasmus (przed / 
po 5 marca 2013 r.). 

 
14. Za zgodą kierownika studiów doktoranckich i koordynatora ds. mobilności lub Erasmus 

istnieje możliwość zgłoszenia kandydatur uczestników studiów doktoranckich w ciągu 
roku akademickiego i przyznania stypendium w miarę istnienia „uwolnionych” środków, 
według zasad ogólnych.  

 
15. Studentowi realizującemu studia na podstawie porozumienia zawartego przez Uniwersytet 

z uczelnią zagraniczną, dotyczącego wspólnego kształcenia, przysługuje stypendium w 
wysokości jak dla 1. tury, w miarę istnienia „uwolnionych” środków, w wysokości 
uzależnionej od kraju, na zasadach ogólnych. 

 
16. W przypadku, gdy student, któremu przyznano stypendium rezygnuje z wyjazdu 

wydziałowy koordynator ds. mobilności / programu Erasmus zgłasza kandydaturę kolejnej 
osoby z listy rezerwowej, zgodnie z protokołem postępowania kwalifikacyjnego. Osobie tej 
przysługuje stypendium według zasad ogólnych.  
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17. W przypadku braku kandydata z listy rezerwowej koordynator ds. mobilności / Erasmus 
potwierdza ten fakt pisemnie (np. e-mailowo), a niewykorzystane fundusze tworzą 
ogólnouniwersytecki fundusz Erasmus.  

 
18. Fundusz Erasmus tworzą również środki przekazane Uniwersytetowi przez FRSE w ciągu 

roku akademickiego oraz środki wynikające z przypadków, gdy studenci skracają okres 
studiów za granicą. 

 
19. Stypendia z tego funduszu wypłacone zostaną studentom do dnia 30 września 2014 r. po 

otrzymaniu z FRSE informacji o ostatecznie przyznanej Uniwersytetowi dotacji w roku 
akademickim 2013/2014. Stypendia te zostaną wypłacone zgodnie z umową zawartą 
przez Uniwersytet z FRSE oraz kryteriami podziału funduszy zatwierdzonymi przez 
prorektora UW ds. badań naukowych i współpracy.  

 
20. Koszty przelewów bankowych związanych z wypłatą stypendiów nie obciążają studentów 

pod warunkiem posiadania konta w banku uczestniczącym w systemie SEPA. 
 

21. Powyższe zasady zostały przyjęte na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet z 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Wzór umowy znajduje się na stronie: 

     http://www.erasmus.org.pl/mobilnosc-szkoly-wyzsze-rok-akademicki-201314 . 
  

 
 
 
Zatwierdził  
Prorektor UW ds. bada ń naukowych i współpracy   
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak  
dnia 27.06.2013 r. 


