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TEMATY :
 procedury IKSI (a nie BWZ) 

przed wyjazdem
 procedury IKSI w trakcie 

wyjazdu
 procedury IKSI po powrocie
 przeliczniki ocen
 często zadawane pytania
 kontakt



STRONA BWZ 
http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-

i-doktorantow-studia-2021-2022/

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2021-2022/
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/07/krok_2019_pl.pdf
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/07/krok_2019_pl.pdf


PRZED WYJAZDEM…
1) Rejestracja w uczelni zagranicznej – letter of acceptance ! 

obywatele spoza UE sprawdzają procedury wizowe
***OSOBY WYJ. NIE REJESTRUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA W IKSI!!! (NP. 
PIERWSZY ROK MGR NA PRZEDMIOTY DO WYBORU)***
2) Ubezpieczenie –m.in. EKUZ lub inne ubezpieczanie 
zagraniczne 
3) Samodzielne kompletowanie dokumentów:
• ToR – Transcript of Records = karta przebiegu studiów 

(USOS)
• Nomination Letter /Confirmation of Nomination -> BWZ 
• Potrzebne dane dotyczące UW: 

- kod Erasmus+ – PL WARSZAW01

- numer Karty Uczelni (Erasmus Charter for Higher Education tzw. ECHE) – 45834-EPP-1-2014-1-
PL-EPPKA3 -ECHE 

- numer PIC – 999572294

- kody kierunków studiów – kod związany z Twoją nominacją znajdziesz na swoim profilu 
USOSweb w zakładce >szczegóły wyjazdu>



PRZED
WYJAZDEM
…

4) uzupełnienie e -LA before Mobility w 
USOSweb -ie i zatwierdzenie przez 
koordynatorkę
• Program studiów IKSI
• Plan zajęć IKSI
• Aktualności na stronie IKSI

5) Test OLS – przed wyjazdem i po 
przyjeździe: link od BWZu

6) Podpisanie umowy indywidualnej w 
BWZ – 2 lub 3 tyg. przed wyjazdem 
(LoA , LA before Mobility , EKUZ); 
kwestia stypendium socjalnego do 
omówienia z BWZ



PRZED WYJAZDEM…
e-LA before Mobility – różnice programowe (przedmiot, 
którego nie zaliczymy za granicą)

1) Samodzielny kontakt z wykładowcami i uzgodnienie trybu 
zaliczenia przedmiotu (DW: koordynatorka ds. mobilności)

2) Przedmioty, które zawsze będą stanowiły różnice progr .:
i) Seminarium dyplomowe -> kontakt z promotorem!

ii) Pisanie pracy dyplomowej

iii) Praktyki -> kontakt z koordynatorem praktyk studenckich 



eLA before mobility



eLA before mobility

Doktoranci: liczba ECTS uzgodniona na piśmie z promotorem i Dyrektorem SD 
(min. 10 ECTS na semestr)



eLA before mobility



eLA before mobility.pdf



W TRAKCIE WYJAZDU…

30 dni na wprowadzenie zmian do e -LA during mobility ! 

1) Kontakt z koordynatorką
2) Akceptacja zmian i otwarcie e -LA
3) Uzupełnienie przedmiotów
4) Zamknięcie e -LA



PO POWROCIE…
• Procedury BWZ niezależnie od IKSI

• IKSI – potrzebne dokumenty:
1) Transcript of Records (ToR)
2) Tabela po okresie mobilności (TPOM)

• IKSI - procedura rozliczenia wyjazdu:
1) Przesłać ToR i TPOM do koordynatorki
2) Przeliczenie ocen
3) Uzupełnienie USOS



Transcript of records - fragment



Tabela po okresie mobilności (TPOM) - fragment



uzupełnianie eLA po powrocie 

- Wpisujemy przeliczone oceny
- Tłumaczenia nazw przedmiotów na angielski
- Rodzaj zajęć i liczba godzin
- W komentarzu: co się czym zaliczyło (wg TPOM)



PO POWROCIE…

1) Jeśli USOS wypełniony jest poprawnie, to zapisujemy TPOM w 
formacie pdf i wysyłamy mailem do koordynatorki do podpisu. 

2) W przypadku zajęć całorocznych, student samodzielnie przesyła 
zatwierdzoną przez koordynatora tabelę do koordynatorów 
poszczególnych przedmiotów oraz, w razie potrzeby, 
informuje o tym wykładowców. W razie potrzeby proszę 
dołączać koordynatora ds. mobilności do korespondencji.

3) Podpisaną TPOM studenci dostarczają do dziekanatu ds. studenckich.



PRZELICZNIK OCEN

stosowany od lat 
zamieszczony na stronie IKSI 

(„przydatne linki”)

* zaliczenia najczęściej przeliczane są na 

ocenę dostateczną!



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1) Ile punktów ECTS trzeba uzyskać w semestrze? 
30. 

2) Czym mogę zaliczyć wykład OG?
Dowolnym przedmiotem.

3) Czy liczba przedmiotów musi się zgadzać?
Nie, ale liczba ECTS już tak.



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
4) Czy mam uzgodnić ze wykładowcami, jak będę zaliczać ich 
przedmioty?

Nie. Rozliczeniem przedmiotów zajmuje się koordynatorka. Państwo 
kontaktują się tylko z wykładowcami prowadzącymi przedmioty 
stanowiące różnice programowe. 

5) Przedłużam stypendium o kolejny semestr. Ile ECTS muszę 
łącznie uzyskać? 

…  ?



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
6) Przedmiot polski waży 4 ECTS (rocznie), zaś zagraniczny 6 
ECTS. Czy muszę szukać odpowiednika w drugim semestrze? 

Zdecydowanie nie. 

7) Uczelnia domaga się potwierdzenia znajomości j.o.

BWZ organizuje testy językowe. 

Można poprosić koordynatorkę o zaświadczenie o znajomości języka 
obcego.



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

8) Czy koordynatorka ds. mobilności zajmuje się praktykami 
zagranicznymi? 

Nie.



KONTAKT

• e-mail: 

erasmus.iksi@uw.edu.pl

wz.jozwikowska@uw.edu.pl

Prośba o zachowanie ciągłości korespondencji!!! 
• dyżury w IKSI 

Więcej informacji:
• na stronie IKSI znajdą tutaj Państwo również niniejszą prezentację 

oraz przykładowo wypełnione TPOM i eLA, potrzebne do rozliczenia

• na stronie BWZ (komunikaty, dokumenty oraz 
przewodniki)

mailto:erasmus.iksi@uw.edu.pl
mailto:wz.jozwikowska@uw.edu.pl
http://iksi.uw.edu.pl/


Dziękuję za uwagę! Pytania? 
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