
LLP-ERASMUS   –  ZAGRANICZNE STUDIA CZ ĘŚCIOWE  –  2012/2013 
DODATKOWA   KWALIFIKACJA  

NA  NIEWYKORZYSTANE MIEJSCA  (TZW .  III  TURA  „ OGÓLNOUNIWERSYTECKA ”) 
ze  stypendium Erasmus 

Wyjazd  w  semestrze  letnim 2012/2013  
(Komunikat BWZ nr 15/12/SMS/2012/2013) 

1) Warunki uczestnictwa w konkursie  
• o miejsce mogą ubiegać się wszyscy studenci/doktoranci UW, którzy nigdy nie uczestniczyli w wymianie 
Erasmus (zagraniczne studia częściowe); 
• średnia ocen za ostatni rok akademicki – co najmniej 3,40; 
• potwierdzona znajomość języka obcego, umożliwiająca studiowanie w tym języku;  
• pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym z kierunkiem, 
na który została zawarta umowa Erasmus (lista niewykorzystanych miejsc w załączeniu –  uczelnie 
zagraniczne opatrzone gwiazdką są dostępne TYLKO dla studentów jednostek, które zawarły daną umowę 
lub studentów kierunków pokrewnych);  
• studentom zakwalifikowanym w ramach tzw. III tury przysługuje stypendium w wysokości 200 euro 
miesięcznie, niezależnie od kraju docelowego;  
• studenci zakwalifikowani w ramach tzw. I i II tury nie mogą brać udziału w III turze, chyba że zrezygnują z 
pierwotnie przyznanego im miejsca ORAZ stypendium i przystąpią do konkursu na zasadach 
obowiązujących w III turze.  Zgodnie z zasadami konkursu ogłoszonego w dniu 20.12.2011r. zastrzeżenie to 
nie dotyczy studiów doktoranckich oraz uczestników studiów prowadzonych wspólnie przez UW i uczelnie 
zagraniczne na podstawie zawartego porozumienia.   

2) Wymagane dokumenty 
• podanie z  aktualnym numerem telefonu oraz  adresem e-mail, adresowane do Biura Współpracy z 
Zagranicą UW, w którym należy: 
- wskazać maksymalnie 2 uczelnie z listy, w których kandydat do stypendium chciałby studiować;  
- uzasadnić wybór uczelni zagranicznej;  
• podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus macierzystego wydziału / instytutu;  
• zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego;  
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą 
(rodzaj dokumentu zależy od wymagań wybranej uczelni zagranicznej – należy upewnić się, jakiego 
dokumentu dana uczelnia wymaga od stypendystów Erasmus). 

3) Termin składania dokumentów – do 15 października 2012 r.  
Przyjmowane będą TYLKO kompletne zestawy dokumentów. 
  
4) Miejsce składania dokumentów  
 
Biuro Współpracy z Zagranicą UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28,  
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28  
w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.  

5) Kryteria przydziału stypendiów 
• „pokrewieństwo” programu studiów;   
•  średnia ocen;  
•  kolejność złożonych dokumentów  
 
6) O wynikach kwalifikacji  na stypendium Erasmus studenci zostaną poinformowani mailowo.  
 
UWAGA !  
Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.  
 
Szczegółowych informacji udziela p. Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl) . 
 

Sylwia Salamon  
Warszawa, 27.09.2012 r.       Uczelniany Koordynator programu  Erasmus 


