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Czym jest	
Erasmus+

program	UE

zagraniczne studia częściowe

ok.	2	mln studentów i	studentek w	
latach 2014-20

do	programu należą kraje UE,	spoza
(m.in.	Islandia,	Serbia,	Norwegia,	
Turcja)

*	Wielka Brytania tylko	zimą



WAŻNE!	

Ze	względu na fakt,	że wciąż istnieje wiele
niewiadomych dot. funduszu E+,	tegoroczni
studenci biorący udział w	kwalifikacji
wstępnej w	IKSI	mają status	kandydatów do	
stypendium.	Oznacza to,	że do	momentu
ogłoszenia szczegółów dot.	funduszu
(najpewniej w	maju lub czerwcu),	wysokość i
długość wypłacania stypendium nie	mogą	
zostać	ostatecznie	potwierdzone.	Apelujemy
zatem o	cierpliwość!	

Wyjątek stanowi wyjazd do	Wielkiej Brytanii,	
dla którego potwierdzono stypendium	w	
wys. 500 euro	miesięcznie w	sem.	zimowym.



Aplikuj teraz!
A	zatem	nie wiadomo,	jakie fundusze
będą dostępne w	2	turze
ogólnouniwersyteckiej,	dlatego	
bieżąca pierwsza tura jest	
najpewniejsza.	Apelujemy	więc do	
wszystkich zainteresowanych,	aby	
aplikowali teraz.	



Kto może się
ubiegać

studenci studiów stacjonarnych,	wieczorowych i
niestacjonarnych

wyłącznie studenci IKSI	– brak wyjazdów „z	
cudzych umów”	->	wyjazdy w	ramach umowy IKSI	

studenci minimum	2	roku st. licencjackich

studenci	posiadający status	studenta/studentki	
min.	od	momentu rozpoczęcia rekrutacji po	
zakończenie okresu stypendium

studenci legitymujący się średnią min.	3,49,	jeśli
pragnie ubiegać się o	dofinansowanie

studenci mogą posiadać maksymalnie 1	warunek w	
momencie rozpoczęcia rekrutacji

studenci,	którzy	nie	wyczerpali	swojego kapitału
mobilności

UWAGA!	Na	każdym	stopniu studiów	(I,	II	lub	III)	przysługuje	Państwu	łącznie	
maksymalnie	12	miesięcy	na	zagraniczne	studia	częściowe	lub	praktyki	(por.	
punkt	23	Wstępnych	ogólnych	zasad	kwalifikacji	BWZ).	



Zasady	
rekrutacji	
2021/2

Wniosek:

Formularz Google:	
https://forms.gle/LTzSiGYWSTaXdk
Jc7

Zaświadczenie o	średniej
poświadczone przez sekret.

Dodatkowe osiągnięcia*

Plik:	Rekrutacja_Erasmus_21-
2_Nazwisko_Imię

Termin składania wniosków:	
14.03.2021	godz.	18:00

Wyniki:	17.03.2021

Możliwość zamiany miejsc do	końca
dnia 18.03.2021



Sposób
kwalifikacji

pierwszeństwo mają doktoranci,	a	
następnie studenci II	stopnia przed
studentami I	stopnia

pierwszeństwo mają kandydaci
wyjeżdżający po	raz pierwszy

pierwszeństwo mają kandydaci,	których
język specjalizacji IKSI	jest	językiem
wykładowym uczelni partnerskiej

lista rankingowa tworzona jest	na
podstawie średniej

w	przypadku identycznych średnich
decydują osiągnięcia,	rok studiów i w	
ostateczności kolejność alfabetyczna
nazwisk



Po	ogłoszeniu
wyników w	
IKSI

Po	otrzymaniu wyjazdu w	USOSweb,	
nominowani	studenci	uzpełniają w	
USOSweb formularz „Zgłoszenie
kandydata na wyjazd”	w	zakładce
„Dla Studentów,	Wymiana
studencka,	Wyjazdy”.

Podpisany przez	studenta/kę
dokument należy dostarczyć do	
koordynatoki wydziałowej	po	
ostatecznym zakwalifikowaniu
kandydatów do	stypendium przez
BWZ	(pdf?	wydruk?)	

Prośba	o	niewysyłanie	osobno	
dokumentów	do	podpisu	Dyrekcji	
IKSI.



Kontakt

erasmus.iksi@uw.edu.pl

dyżur dr Wandy Józwikowskiej



Ewentualne	
odwołania

Dyrektor IKSI

Prorektor UW	ds.	
studentów i jakości
kształcenia:	prof.	ucz.	dr
hab.	Sławomir Żółtek



Mies.	
wysokość
stypendium
w	2020/1

520	euro	– Dania,	Finlandia,	
Irlandia,	Islandia,	Lichtenstein,	
Luksemburg,	Norwegia,	Szwecja,	
Wielka Brytania;

500	euro	– Austria,	Belgia,	Cypr,	
Francja,	Grecja,	Hiszpania,	
Holandia,	Malta,	Niemcy,	
Portugalia,	Włochy;

450	euro	– Bułgaria,	Chorwacja,	
Czechy,	Estonia,	Litwa,	Łotwa,	
Macedonia,	Rumunia,	Słowacja,	
Słowenia,	Turcja,	Węgry.

*	stypendium	socjalne	E+	będzie	
prawdopodobnie	dostępne	również	
w	roku	akad.	2021/2



Co	dalej

Komisja składa dokumenty do	
BWZ	do	22.03.2021

Zebranie niezbędnych
dokumentów

Podpisanie umowy indywidualnej
w	BWZ

LA	„Before	the	Mobility”

W	kwietniu lub w	maju odbędzie
się spotkanie dla
zakwalifikowanych studentów



Gdzie szukać
informacji

ogólne zasady rekrutacji - na stronie IKSI

szczegółowe zasady rekrutacji - na stronie
IKSI

lista umów - na stronie IKSI

instrukcja wypełniania wniosku - na
stronie IKSI

www.bwz.uw.edu.pl

www.erasmusplus.org.pl

https://www.facebook.com/groups/wyjaz
dyerasmusuw/

poradnik BWZ	„Krok po	kroku”:	
https://www.ce.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/2019/02/krok_2018_pl.p
df

praktyki Erasmus+	- mgr Kamilla	Kosewska,	
e-mail:	kkosewska@uw.edu.pl



BWZ	zaprasza
Już teraz BWZ	zaprasza wszystkich
studentów zainteresowanych
wyjazdem w	przyszłym roku
akademickim na spotkania,	które
odbędą się 2	i 5	marca.	Proszę
zaglądać	na stronę BWZ,	aby	
dowiedzieć	się	więcej.



Dziękuję za	uwagę.	Pytania?	
ZA	CHWILĘ ROZPOCZNIE SIĘ CZĘŚĆ NIEOFICJALNA…


