
SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

UBIEGANIA SIĘ O ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

dla studentów UOKNJA UW 

 

1. UOKNJA dysponuje następującymi miejscami odbywania częściowych studiów I stopnia 

(licencjackich) w jednostkach zagranicznych: 

  

Austria, Kirchliche Pӓdagogische Hochschule, Wiedeń/Krems: 10 osób po 5 mies. (5 osób  w sem. 

zimowym i 5 osób w sem. letnim) 

Austria, Kirchliche Pädagogische Hochschule, Wien: 1 osoba na 4 mies.  

Belgia, Artevelde Hogeschool, Gandawa: 2 osoby po 4 mies.  – tylko sem. letni    

Estonia, Narva College of the University of Tartu, Narva: 2 osoby po 5 mies. 

Hiszpania, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo: 3 osoby po 5 mies. 

Hiszpania, Universidad de Granada, Grenada: 3 osoby po 9 mies. 

Norwegia, Ostfold University College, Halden: 2 osoby po 5 mies. 

Włochy, Universita degli Studi di Torino, Turyn: 3 osoby po 5 mies. – tylko sem. Letni 

Szwajcaria, Pädagogische Hochschule, St. Gallen, 1 osoba na 5 mies. 

 

UOKNJA zaleca wyjazdy na studia rozpoczynające się od semestru zimowego. Wyjątek stanowią 

tylko wyjazdy do jednostek we Włoszech,  Austrii i Belgii wskazanych powyżej. 

 

2. Wyboru spośród kandydatów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna UOKNJA powołana przez Dyrektora 

CKNJOiEE UW, w składzie: przewodnicząca - nauczyciel UOKNJA – mgr Agnieszka Plater-Zyberk, 

Koordynator ds. mobilności – dr Danuta Romaniuk.  

 

3. O stypendium mogą ubiegać się studenci drugiego roku studiów dziennych i zaocznych UKKNJA. 

 

4. Komisja przeprowadzi kwalifikację spośród studentów UOKNJA według ogólnych zasad kwalifikacji 

BWZ UW:  

- rankingu średniej ocen za pierwszy rok studiów (co najmniej 3.49, aby uzyskać prawo do 

dofinansowania). W przypadku konieczności zróżnicowania kandydatów o tej samej średniej ocen 

Komisja uzna ocenę z egzaminu PNJA jako różnicującą 

- potwierdzonej znajomości języka obcego innego niż angielski, w którym prowadzona będzie część 

wykładów (dot. uczelni w Austrii  oraz Hiszpanii) 

- pierwszeństwo będzie udzielane studentom ubiegającym się o pierwszy wyjazd Erasmus stosownie 

do posiadanej średniej ocen. 

Dopuszczalne w kwalifikacji jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 10.03.2020 r.  

Studenci, którzy mają średnią 3,49 i poniżej mogą zostać zakwalifikowani na wyjazd bez 
finansowania. O przyznaniu stypendium zdecyduje Uczelnia na późniejszych etapach.  

 

5. Na wyjazd do Austrii Komisja będzie kwalifikowała w pierwszej kolejności studentów nauczania jęz. 

niemieckiego jako dodatkowa specjalność. Konieczna jest tu znajomość jęz. niemieckiego na poziomie 

B2. Na wyjazdy do Hiszpanii wymagana jest znajomość jęz. hiszpańskiego na poziomie B1. Studenci, 

których językiem studiów jest jęz. angielski lub niemiecki nie są proszeni o załączanie dokumentów 

stwierdzających ich znajomość. W pozostałych przypadkach należy złożyć wraz z wnioskiem 

wyjazdowym studenta kopie zaświadczeń o odbytych kursach i/lub poziomie znajomości języka. 

 



 

Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących w projekcie 

„Erasmus - Mobilność edukacyjna”, przy czym o wysokości  świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje 

konkretna uczelnia tego kraju. Komisja  sporządzi odrębny protokół kwalifikacji studentów do uczelni 

szwajcarskich.  
 

6. Zgodnie z uchwałą Rady CKNJOiEE UW, studenci przebywający na studiach częściowych Erasmus+ 

nie będą zwalniani z opłat za usługi edukacyjne i są zobowiązani do ich wnoszenia zgodnie z podpisaną 

Umową o warunkach odpłatności za studia na Uniwersytecie Warszawskim.   

 

7. W przypadku posiadania warunku do końca semestru poprzedzającego wyjazd, koordynator winien 

być poinformowany przez zakwalifikowanego studenta o takim fakcie. Koordynator zbada możliwości 

utrzymania prawidłowego toku studiów w takim przypadku i poinformuje studenta o praktycznych 

możliwościach regulaminowego powtórzenia i zaliczenia przedmiotu. W przypadku braku takowych 

w związku z wyjazdem, student podejmie decyzję o wyjeździe świadom konieczności przedłużenia 

toku studiów z powodu uprzedniego niezaliczenia przedmiotu. Ponadto, w momencie podpisywania 

umowy z BWZ student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim przypadku wymagana 

jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana przez koordynatora ds. mobilności. Student nie 

może powtarzać etapu studiów w trakcie wyjazdu Erasmus.  

 

8. Pozostałe kwestie są regulowane przez Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów  
w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów 

programu, Rok akademicki 2020/2021  z dnia 18 grudnia 2019, ogłoszonym przez Biuro Współpracy z 

Zagranicą UW. 

 

9. Ubiegający się o stypendium winni wypełnić wniosek wyjazdowy (dostępny na stronie CKNJOiEE 

UW) i złożyć go w sekretariacie UOKNJA wraz z ewentualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi 

znajomość języków obcych w  terminie  do  27 lutego 2020 do godz. 12.00. 

 

10. Wyniki kwalifikacji w UOKNJA (protokół oraz lista rankingowa, rezerwowa i lista osób 

nieumieszczonych na powyższych listach) zostaną ogłoszone w siedzibie  UOKNJA  na  tablicy   

ogłoszeń „Stypendia i wyjazdy zagraniczne”  w terminie do  4 marca 2020 do godz. 17.00. 

 

11. Studentom przysługuje prawo pisemnego odwołania (również drogą mailową) od  decyzji  Komisji  

Kwalifikacyjnej  UOKNJA do dyrektora CKNJOiEE ds. kształcenia, dr Agnieszki Sochal, w  terminie  do  
5 marca 2020 oraz poinformować mailowo Komisję Kwalifikacyjną Erasmus o fakcie złożenia 

odwołania celem umożliwienia jej dalszych procedur kwalifikacyjnych. 

 

13. Kandydaci zakwalifikowani na listę podstawową proszeni są o dyspozycyjność przybycia w celu 

wypełnienia niezbędnych dokumentów w USOS i złożenia podpisu w dniu 9 marca 2020. Inne 

szczegóły spotkania (godzina, nr sali) zostaną podane do wiadomości do 2 marca 2020. 

Niestawiennictwo skutkować będzie skreśleniem z listy podstawowej. 
 

 

Warszawa, 17 stycznia  2020 r. 

 

Mgr Agnieszka Plater-Zyberk, Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej 

 

dr Danuta Romaniuk, Koordynator ds. mobilności w UKKNJA, Członek Komisji Kwalifikacyjnej  

 

 


