
Szczegółowe zasady  
ubiegania się o zagraniczne studia częściowe 

w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ 
dla studentów UOKNJN UW 

 
1. UOKNJN dysponuje następującymi miejscami odbywania częściowych studiów I 

stopnia (licencjackich) w jednostkach zagranicznych:  
 

Austria , Kirchliche Pädagogische Hochschule, Krems: 3 osoby po 4 mies. 
Austria , Kirchliche Pädagogische Hochschule, Wien: 2 osoby po 4 mies.  
Niemcy, Evangelische Fachhochschule Freiburg, Hochschule für Soziale Arbeit, Diakonie 
und Religionspädagogik, Freiburg: 2 osoby po 4 mies.  
Niemcy, Bergische Universität Wuppertal, 2 osoby po 5 mies.  
Szwajcaria, Pädagogische Hochschule, St. Gallen, 1 osoba po 5 mies. 
 
UOKNJN zaleca wyjazd na studia począwszy od semestru zimowego.  

2. Wyboru kandydatów dokona Komisja Kwalifikacyjna UOKNJN powołana przez 
Dyrektora CKNJOiEE UW. Skład Komisji Kwalifikacyjnej w UOKNJN: koordynator 
ds. mobilności UOKNJN – dr Agnieszka Sochal, przewodniczący Komisji 
Kwalifikacyjnej – dr Przemysław Wolski. 

3. Komisja będzie przeprowadzała kwalifikację spośród studentów UKKNJN według 
ogólnych zasad kwalifikacji BWZ UW oraz kryterium: średnia ocen za pierwszy rok 
studiów (co najmniej 3,49). Dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 
10.03.2020. W przypadku uzyskania identycznej średniej ocen przez dwóch 
kandydatów ubiegających się o to samo miejsce, otrzyma je osoba, która posiada 
wyższą ocenę z egzaminu z PNJN. Studenci, którzy w momencie wyjazdu będą 
posiadać więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap nie są uprawnieni do udziału w 
programie. 

4. O stypendium mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów 
UOKNJN (otrzymają stypendium pod warunkiem, że będą nadal studentami UW w 
czasie trwania studiów zagranicznych) oraz pozostałych Ośrodków Centrum 
Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, przy czym 
pierwszeństwo w wyborze uczelni zagranicznej mają studenci UOKNJN. 

5. Studenci UOKNJA i UOKNJF mogą przystąpić do kwalifikacji w tym samym 
terminie co studenci UOKNJN. 

6. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu 
pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu 
podpisania umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim (UW). 

7. Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu mobilności studentom, którzy posiadają 
średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki poniżej 3,49. Studenci Ci mogą 
zostać zakwalifikowani jako stypendyści programu Erasmus z zerowym 
dofinansowaniem. Studentom zakwalifikowanym bez prawa do stypendium, za zgodą 
koordynatora ds. mobilności jednostki macierzystej, stypendium może być przyznane 
na późniejszym etapie, o ile student osiągnie przed wyjazdem średnią 3,49 oraz UW 
będzie posiadał fundusze w projekcie, w ramach którego finansowana jest dana 
mobilność na zasadach ogólnych.  
 



8. Komisja przyznaje stypendium na czas zgodnie z zawartą umową tj. semestr lub rok 
akademicki. 

9. Zgodnie z uchwałą Rady CKNJOiEE UW, studenci przebywający na studiach 
częściowych Erasmus+ nie będą zwalniani z opłat za usługi edukacyjne w 
Kolegium i są zobowiązani do ich wnoszenia zgodnie z podpisaną Umową o 
warunkach odpłatności za studia na Uniwersytecie Warszawskim. 

10. Podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus+ przedmioty zewnętrzne uznawane 
są zgodnie z programem Learning Agreement sporządzonym przez studenta a 
zatwierdzonym przez Koordynatora ds. Mobilności jednostki macierzystej oraz 
przedstawiciela uczelni, na której student będzie odbywał studia częściowe.  

11. Zgodnie z „Przewodnikiem dla użytkowników systemu ECTS 2015” studenci I, II 
stopnia oraz jednolitych magisterskich muszą za granicą zrealizować w semestrze 
30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki macierzystej, liczba 
punktów może być zmniejszona, ale nie mniej niż do 20 ECTS na semestr. 

12. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub 
powtarzają etap są nieuprawnieni do udziału w programie Erasmus. 

13. W przypadku niezaliczenia etapu studiów 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. 

14. W jednym roku akademickim dopuszcza się przyznanie stypendium Erasmus na 
jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę, przy czym okresy wyjazdów nie 
mogą się pokrywać.  

15. Każdy student złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o 
wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności”, tzn. czy do dnia kwalifikacji był 
uczestnikiem programu LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu 
odbycia za granicą części studiów lub praktyki, jako student Uniwersytetu 
Warszawskiego lub innej, polskiej lub zagranicznej, uczelni.  

16. Na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji (FRSE) miesięczna wysokość stypendium Erasmus SMS 
uzależniona jest od kraju i wynosi: 

 
a) 520 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;  
b) 500 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, 

Niemcy, Portugalia, Włochy;  
c) 450 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia 

Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 
 

Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych 
obowiązujących w projekcie „Erasmus - Mobilność edukacyjna” (KA103/2020), przy 
czym  
o przyznaniu stypendium, jego wysokości i trybie jego wypłaty decyduje uczelnia tego 
kraju. Komisja sporządzi odrębny protokół kwalifikacji studentów do uczelni 
szwajcarskich.  

 



17. W okresie pobierania stypendium Erasmus 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.  

18. Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres 
studiowania w zagranicznej uczelni i zgodnie z ostateczną decyzją prorektora UW 
ds. studentów i jakości kształcenia niezależnie od kosztów, które student ponosi np. 
z tytułu zakwaterowania. 

19. Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2020 r. 
oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb 
będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro 
miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez 
UW wystarczających środków. Studentom tym podstawowe stypendium oraz 
dodatek socjalny Erasmus będą wypłacane w złotówkach w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez 
FRSE.  

20. Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego 
znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, 
bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, 
greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, 
rumuńskiego, słowackiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego.) w systemie 
Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support - OLS”. Z testu zwolnione są 
osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci z 
niepełnosprawnością, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość 
wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail 
wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma 
wpływu na przyznanie stypendium Erasmus. Studenci, którzy przed wyjazdem 
wypełnią test OLS na poziomie C2 są zwolnieni z testu OLS po zakończeniu 
mobilności. 

21. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do 
podpisania umowy stypendialnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub 
korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia 
roku/semestru/trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację 
z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób 
objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2020/2021. W momencie 
podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim 
przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co 
najmniej przez koordynatora ds. mobilności. 

22. Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student i koordynator ds. mobilności UW 
uzgodnią z należytą starannością elektroniczne Porozumienie o programie studiów 
(e Learning Agreement) z uwzględnieniem różnic programowych.  

23. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do 
podpisania umowy stypendialnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub 
korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia 
roku/semestru/trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację 
z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób 
objętych stypendium Erasmus w roku akademickim 2020/2021. W momencie 
podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden warunek. W takim 



przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co 
najmniej przez koordynatora ds. mobilności. 

24. Kandydaci do stypendium proszeni są o wypełnienie wniosku wyjazdowego, 
dostępnego na stronie UOKNJN i w sekretariacie UOKNJN i złożenie go w 
sekretariacie UOKNJN w terminie do 24 lutego 2020 do godz. 12.00.  

25. Wyniki wewnętrznej kwalifikacji w formie protokołu i list rankingowych zostaną 
ogłoszone na tablicy ogłoszeń UOKNJN w terminie: 26 lutego 2020 do godz. 10.00. 

26. Kandydatom niezakwalifikowanym przysługuje prawo pisemnego odwołania się od 
decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Dyrektora CKNJOiEE UW ds. kształcenia w 
terminie w terminie do 2 marca 2020 do godz. 14.00. Odwołanie składa się za 
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej jednostce, także drogą mailową na adres: 
ukkknjn@uw.edu.pl 

27. Kandydatów zakwalifikowanych na listę podstawową prosimy o wypełnienie 
stosownych dokumentów w USOS oraz dyspozycyjność przybycia w celu 
podpisania niezbędnych dokumentów w dniu 3 marca 2020. Inne szczegóły 
spotkania: godz. 10.15, nr sali: 9. Niestawiennictwo skutkować będzie 
skreśleniem z listy podstawowej. 

28. Kwestie pozostałe są regulowane przez Szczegółowe zasady kwalifikacji na UW 
zostały sformułowane w dokumencie 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. 

 
Warszawa, 20 stycznia 2020 
 

dr Przemysław Wolski  
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

dr Agnieszka Sochal 
Koordynator ds. mobilności w UKKNJN 

Członek Komisji Kwalifikacyjnej 
                                                                                            a.sochal@uw.edu.pl 

  
 


