WNE studenci wyjeżdżający na
program Erasmus+ 2017/2018
1. Formularz aplikacyjny on-line
Obowiązkowe jest wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie USOSweb:
http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/
2. Wymagane dokumenty do rekrutacji na wymianę:
Dla komisji ds. Erasmus WNE powinny zostad złożone w przeźroczystej koszulce w
portierni WNE lub w pok. M następujące dokumenty:
• CV,
• Krótki list motywacyjny dotyczący trzech uczelni spośród wybranych przez
kandydata (maksymalnie 1,5 strony A4, - trzy uniwersytety, które wybrałem i co
zamierzam tam studiowad),
• Aktualne zdjęcie,
• Własnoręcznie napisane oświadczenie o:
nie posiadaniu warunków (podpisane) - nie dotyczy studentów pierwszego roku
studiów II stopnia,
deklaracja czy student wcześniej był na wymianie lub praktykach w ramach
programu Erasmus z podaniem długości pobytu i poziomu studiów, na którym wyjazd lub
praktyka były realizowane,
oświadczenie o średniej minimum kwalifikujące do wymiany to średnia 3,49 (student
pisze oświadczenie sam, nie jest wymagane poświadczenie przez dziekanat). Dla
studentów pierwszego roku studiów II stopnia wymagana jest informacja o średniej z
trzeciego roku studiów licencjackich,
• Kopie certyfikatów językowych/ zaświadczenie z SZJO/wydruk wyniku egzaminu
UW z USOS, certyfikat językowy (Language Certificate) potwierdzający znajomośd języka,
w którym kandydat planuje studia na uczelni zagranicznej na wymaganym poziomie.
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Studenci WNE wyjeżdżający na studia częściowe muszą udokumentowad
znajomośd angielskiego przynajmniej na poziomie B2 oraz znajomości języka
obcego wymaganego do studiowania na wybranej uczelni na odpowiednim
poziomie.
W zakresie wymagao odnośnie znajomości języka obcego, w jakim wykładane są
zajęcia w danej uczelni zagranicznej, jako kryterium oceny znajomości języka
obcego komisja ds. Erasmus WNE, UW przyjmuje zasady potwierdzenia biegłości
językowej określone w Zarządzeniu nr 4 Rektora UW z dnia 18.01.2007r.
• Pobrany i wypełniony formularz rekrutacyjny – formularz ten służy do
wskazania wyboru uczelni zagranicznej. Dostępny ze strony:
http://erasmus.wne.uw.edu.pl/pages/pl/jestem-studentem-wne/rekrutacja-nastudia-czEAB6ciowe-llp-erasmus/jak-aplikowaE6.php
3. Terminy składania wniosków
Pierwsza tura rekrutacji na wymianę prowadzona jest na wydziale i tego roku ma
to miejsce od 30 stycznia do 12 lutego 2017.
Kolejne tury rekrutacji prowadzone są centralnie przez BWZ od marca do
października.
4. Kto się może ubiegać o miejsce na wymianę zagraniczną
Wydziałowe zasady rekrutacji są uzupełnieniem zasad „wstępnej kwalifikacji
studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na zagraniczne
studia częściowe”, ogłaszanych corocznie w styczniu przez Biuro Współpracy z
Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.
W rekrutacji mają prawo uczestniczyd wszyscy aktualni studenci WNE UW, poza
studentami studiów podyplomowych, studentami pierwszego roku studiów
I stopnia i studentami ostatniego roku studiów II stopnia.
5. Wykaz uczelni zagranicznych
Na stronie WNE zamieszczony jest wykaz uczelni partnerskich, z którymi WNE ma
zawarte umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+, a także z informacją
o liczbie miejsc na wymianę i wymaganym poziomem znajomości języka obcego do
studiowania na danej uczelni: http://erasmus.wne.uw.edu.pl/pages/pl/jestemstudentem-wne.php
6. Wyniki rekrutacji
W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników rekrutacji studentowi przysługuje prawo
wniesienia odwołania od decyzji komisji ds. Erasmus+ WNE. Komisja ma tydzieo na
jego rozpatrzenie.

Jeżeli student nie zgadza się z decyzją komisji ds. Erasmus+ WNE w sprawie wniesionego
przez niego odwołania, może zwrócid się w ciągu trzech dni z kolejnym odwołaniem do
prodziekana do spraw studenckich.
7. Końcowe zgłoszenie studenta na wymianę
Studenci, którym został przyznany wyjazd w ramach programu Erasmus Plus na r. ak.
2017/18 uzupełniają w USOSweb zakładkę: WYJAZDY.
Po uzupełnieniu formularza należy poczekad na zaakceptowanie wniosku wyjazdowego
przez Koordynatora Erasmus WNE i już zaakceptowane zgłoszenie kandydata na wyjazd
należy wydrukowad (WYJAZDY: podgląd-> wydrukuj formularz), podpisad i złożyd w biurze
Erasmus WNE: pok. M w podanym terminie.
8. Punkty ECTS w trakcie wymiany i przedmioty kluczowe
Każdy student ma prawo zarejestrowad się i uczęszczad na przedmioty za 30 punktów
ECTS w semestrze (60 punktów ECTS na rok akademicki), jednak nie mniej niż
20 punktów ECTS w semestrze pod warunkiem uzyskania za przedmioty z danego
roku pozostałej liczby punktów ECTS np. na WNE (łącznie 60 ECTS/rok).
9. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) oraz L.A.
w USOSweb
Papierowa wersja L.A. jest dostępna na stronie:
http://erasmus.wne.uw.edu.pl/pages/pl/jestem-studentem-wne.php
Każdy student uczestniczący w wymianie jest zobowiązany przed wyjazdem przedstawid
w BWZ zaakceptowany przez wydziałowego koordynatora ds. Erasmus program
wymiany, a także wypełnid L.A. w USOSweb (zdefiniuj nowy przedmiot obcy).
W trakcie wymiany możliwe jest dokonywanie zmian w dokumencie dot. programu zajęd.
10. Przedmioty kluczowe
Komisja dydaktyczna WNE, UW corocznie w marcu publikuje wykaz przedmiotów
kluczowych dla każdego programu studiów prowadzonych przez WNE.
Wykaz przedmiotów zamieszczony jest na stronie:
http://erasmus.wne.uw.edu.pl/pages/pl/jestem-studentem-wne/przedmioty-kluczowe-ipunkty-za-seminaria-magisterskie.php
Student planujący wymianę zagraniczną powinien znaleźd w ofercie uczelni goszczącej
odpowiedniki przedmiotów kluczowych i uzyskad akceptację wyboru przez kierownika
studiów i wydziałowego koordynatora wymiany ds. Erasmus.
11. Przed wyjazdem
Przed wyjazdem złóż do dziekana do spraw studenckich podanie o zwolnienie z zajęd na
czas wyjazdu oraz jeżeli jesteś studentem studiów niestacjonarnych możesz złożyd
podanie o zwolnienie z opłat za czesne.
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12. Erasmus – wysokość stypendium
Miesięczna wysokośd stypendium Erasmus (studia) wynosi: Wysokośd stypendium:
500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
450 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
350 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika
Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach
ogólnych obowiązujących w projekcie „Erasmus Mobilnośd edukacyjna”, przy
czym o wysokości świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia
tego kraju.
13. Erasmus Student Network – sekcja Uniwersytetu Warszawskiego
(ESN UW)
ESN to organizacja studencka wspomagająca mobilnośd studentów. Zajmuje się
integracją studentów zagranicznych, biorących udział w wymianie.
Więcej informacji na stronie: www.uw.esn.pl
Po powrocie z wymiany:
Należy się rozliczyd na wydziale; w tym celu należy:
1. udad się z transkryptem ocen do koordynatora ds. Erasmus, aby przeliczyd
uzyskane oceny na skalę polską.
2. Wypełnid formularz podania do prodziekan ds. studenckich i złożyd w biurze
Erasmus WNE, pok. M.
3. Do podania należy dołączyd: transcript of records ze stopniami,
kopię LA, ewentualne ustalenia np. z kierownikiem studiów w sprawie
równoważności przedmiotów z kanonu.
Adres Biura Współpracy z Zagranicą UW:
Krakowskie Przedmieście 26/28; pokój: 28; 00-927 Warszawa, Polska
tel. +48 22 55 24 232; fax. +48 22 55 24 011
opiekun studentów wyjeżdżających: ewa.makal@adm.uw.edu.pl

Opracowanie: Biuro administracyjne ds. Erasmus + WNE, UW

