
Korespondencja seryjna nr 5/2013  
Stypendia LLP-Erasmus - studia cz ęściowe 2013/2014 

Dot.: zako ńczenie procesu nominacji, odbiór informatora Erasmu s krok po kroku 2013,  
II tura ogólnouniwersytecka, Karta Erasmus Szkolnic twa Wyższego 2014-2020 

 
 
 

Szanowni Państwo ! 
 
 
1.  Biuro Współpracy z Zagranicą zakończyło przekazywanie uczelniom zagranicznym informacji o 
studentach zakwalifikowanych na stypendia Erasmus 2013/2014.  
 
2. Jeżeli uczelnia zagraniczna przekazywała nam informację o procedurze aplikacyjnej 
przekazywaliśmy ją na bieżąco bezpośrednio zakwalifikowanym studentom. 
 
3. Studenci, którzy nie otrzymali  dotychczas informacji o procedurze aplikacyjnej w uczelni, do 
której zostali nominowani, powinni nawi ązać bezpośredni kontakt  z uczelnią zagraniczną (e-mail, 
telefon) w celu ustalenia dalszej procedury aplikacyjnej i terminów składania dokumentów. 
 
4.  Od środy 15 maja  zaprosimy studentów po odbiór informatora „ERASMUS KROK PO KROKU 
2013”. Każdemu koordynatorowi ds. mobilności odpowiedzialnemu za zagraniczne studia 
częściowe przekażemy także pocztą uniwersytecką po 2 egzemplarze  informatora.  

5. Trwa kwalifikacja studentów na stypendia Erasmus 2013/2014 w ramach tzw. II tury   
ogólnouniwersyteckiej. Do dnia 10 maja wpłynęło 81 podań. Pod koniec maja Biuro Współpracy z 
Zagranicą ogłosi i przekaże Państwu zasady ubiegania się przez studentów o stypendia w ramach 
tzw. III tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy już jedynie w semestrze letnim 2014. 
 
6. Nadal trwa rekrutacja studentów na stypendia Erasmus praktyki zagraniczne 2012/2013 . 
Studentów prosimy kierować do pani Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl) .  
 
7. Dnia 15 maja br. BWZ przekaże Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji 
Erasmus drugie sprawozdanie cz ęściowe  w realizacji wyjazdów w bieżącym roku akademickim 
2012/2013. 
 
8.  Mamy nadzieję móc Państwu oraz studentom przekazać informację o planowanej wysoko ści 
stypendium  Erasmus na rok 2013/2014 pod koniec maja. Z pierwszych nieoficjalnych informacji 
wynika, że stypendium nie powinno być niższe od tegorocznego. 
 
9. Do 10 maja zgłoszonych zostało ok. 600 zagranicznych stypendystów Erasmus 2013/2014 
(http://www.bwz.uw.edu.pl/en/?p=11160). Trwa ich rejestracja w systemie www.mobility.uw.edu.pl . 
Termin zgłaszania kandydatów mija 15 maja. 
 
10. Do dnia 15 maja br. BWZ złoży wniosek o przyznanie Uniwersytetowi Karty Szkolnictwa 
Wyższego Erasmus na lata 2014-2020  (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education). 
Przekażemy Państwu szczegółowe informacje na ten temat do końca maja. 
 
 
Warszawa, 10.05.2013 r.                   W imieniu pracowników Sekcji Erasmus BWZ i swoim 

            łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia 

Sylwia Salamon  
 


