
WSTĘPNA KWALIFIKACJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU SKIEROWANIA 
NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ZE STYPENDIUM ERASMUS KA107 DO 
UCZELNI EUROPEAN UNIVERSITY OF TIRANA, ALBANIA ORAZ HIGHER SCHOOL OF 
ECONOMICS (MOSKWA), ROSJA 
 
Wymagania uczelni partnerskich: 
 
UNIVERSITY OF TIRANA, ALBANIA - poziom studiów 2,3, dziedziny współpracy wszystkie, 
czas pobytu 3-5 miesięcy, liczba stypendiów 2 (na całe UW). 
 
a)    Wymagana znajomość języka albańskiego lub angielskiego na poziomie min. B1 dla 
studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz min. B2 dla studentów studiów 
doktoranckich. Uczelnia akceptuje każdy rodzaj zaświadczenia o znajomości języka, 
certyfikaty IELTS/TOEFL nie są obowiązkowe. 
b)    Obowiązkowe dokumenty aplikacyjne: 

-        list motywacyjny 
-        CV 
-        dokument poświadczający znajomość języka obcego 
-        wykaz przedmiotów z ocenami ze zrealizowanych lat studiów (Transcript of 
Records) 
-        porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) 
-        kopia paszportu (strona ze zdjęciem) 
-        kopia ubezpieczenia medycznego (koszty leczenia i NNW), może być 
dostarczona bezpośrednio przed wyjazdem na studia. 

Więcej informacji: http://uet.edu.al/index.php/en/international-mobility 
 
Finansowanie w ramach stypendium Erasmus: ryczał na koszty pobytu € 650 / miesiąc + 
ryczałt na koszty podróży € 275. 

 
HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (MOSKWA), ROSJA - poziom studiów 1,2,3, dziedziny 
współpracy wszystkie, czas pobytu 3-5 miesięcy, liczba stypendiów 2 (na całe UW). 
 
a) Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 lub języka rosyjskiego 

na poziomie min. C1 dla studentów wszystkich poziomów studiów. Uczelnia akceptuje 
certyfikaty międzynarodowe, a także zaświadczenia o znajomości języka obcego 
wydawane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 
Kandydat jest zobowiązany dostarczyć certyfikat języka rosyjskiego lub angielskiego, w 
zależności od języka wykładowego zajęć, w których zamierza uczestniczyć. 

b) Obowiązkowe dokumenty aplikacyjne: 
 list motywacyjny 
 list referencyjny (przynajmniej jeden) 
 dokument poświadczający znajomość języka obcego 
 wykaz przedmiotów z ocenami ze zrealizowanych lat studiów (Transcript of 

Records) 
 porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) 
 kopia paszportu (strona ze zdjęciem) 
 jedno zdjęcie (3x4; format paszportowy) 
 kopia ubezpieczenia medycznego (koszty leczenia i NNW); może być dostarczona 

bezpośrednio przed wyjazdem na studia. 
Więcej informacji: https://www.hse.ru/admissions/exchange-apply 

  
Finansowanie w ramach stypendium Erasmus: ryczał na koszty pobytu € 650 / miesiąc + 
ryczałt na koszty podróży € 275. 
 



Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2018 r. 
 
Termin kwalifikacji: 
Podania o wyjazd na stypendium, wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy składać do 
dnia 14.11.2017 w Sekretariacie Dydaktycznym, pok. 112 (ul. Nowy Świat 69). 
 

Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji, Koordynator Programu Erasmus+, 
Przedstawiciel Samorządu Studentów, Pracownik Sekretariatu, preferować będzie studentów 
z najwyższą średnią ocen (przy czym nie niższą niż 3,49) i znajomością języka obcego 
poświadczoną odpowiednim dokumentem. 

Posiedzenie Komisji odbędzie się 15 listopada. Studentom przysługuje prawo do odwołania 
od decyzji komisji w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników. Odwołania będą rozpatrzone w 
ciągu 3 dni. Protokół z kwalifikacji będzie przekazany do BWZ, do dalszej kwalifikacji w 
ramach UW. 
 
 
Ogólne zasady kwalifikacji: 
 
O stypendium Erasmus KA107/2016 mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od 
obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 8 i pkt. 12), którzy są studentami UW przyjętymi na studia 
prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinien 
sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z 
planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus. 
 
O stypendium Erasmus KA107/2016 mogą ubiegać się studenci studiów zarówno 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 
 
W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, 
przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II 
stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.  
 
Doktoranci (studenci trzeciego stopnia studiów) mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, 
muszą jednak podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i zdobyć 
wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami. 
 
W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych 
magisterskich.  
 
W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć słuchacze studiów podyplomowych. 
 
W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci wpisani warunkowo na etap studiów oraz 
studenci powtarzający etap studiów.  
 
Każdy student złoży oświadczenie o wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności”, tzn. czy do 
dnia kwalifikacji był uczestnikiem programu LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 i/lub KA107) 
i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, jako student 
Uniwersytetu Warszawskiego lub innej, polskiej lub zagranicznej, uczelni.  
 
O stypendium Erasmus KA107/2016 mogą ubiegać się studenci, którym zostały już wcześniej 
przyznane mobilności w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103 i/lub KA107) i/lub 
Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów za granicą, z zastrzeżeniem:  



- W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3 miesiące (90 dni), 
maksymalny – 10 miesięcy (300 dni). W przypadku jednolitych studiów magisterskich 
maksymalny okres mobilności wynosi 24 miesiące. Okres finansowania (tj. wypłaty 
stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez FRSE.  
- W okresie pobierania stypendium Erasmus KA107/2016 student nie może pobierać innego 
stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych 
źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z 
Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje 
instytucja je przyznająca.  
 
Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do 
dziekana/kierownika jednostki, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana lub 
przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora ds. studentów i jakości 
kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.  
 
Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy 
indywidualnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą lub korespondencyjnie. Niepodpisanie 
umowy do dnia rozpoczęcia roku/semestru/trymestru w uczelni zagranicznej może zostać 
uznane za rezygnację ze stypendium Erasmus KA107/2016 i stanowić podstawę do skreślenia 
z listy stypendystów. 
 

Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie 
może być w żaden sposób urlopowany. 

 

 
 
Warszawa, dn. 6.11.2017 
 
dr Aleksandra Winiarska 


