
Szczegółowe zasady  

ubiegania się o zagraniczne studia częściowe 

w roku akademickim 2020/21w ramach programu Erasmus+ 

dla studentów CKNJOiEE UW 
 

1. CKNJOiEE UW dysponuje następującymi miejscami odbywania częściowych 

studiów I stopnia (licencjackich) w jednostkach zagranicznych:  

 

Specjalność nauczanie języka angielskiego: 

I stopień 

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. – tylko sem. 

letni 

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 

 

Specjalność nauczanie języka francuskiego: 

I stopień 

Belgia, Liège, Haute Ecole Libre Mosane (HELMo), 2 osoby po 4 miesiące 

Francja, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), 1 osoba – 4 miesiące 

Francja, Université d'Orléans, ESPE, 1 osoba – 5 miesiący  

Hiszpania, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1 osoba 5 miesiący 

Szwajcaria, Fribourg, University of Fribourg, 2 osoby po 5 miesięcy (z możliwością 

przedłużenia) 

 

Specjalność nauczanie języka niemieckiego: 

I stopień 

Austria, Kirchliche Pädagogische Hochschule, Krems: 3 osoby po 4 mies. 

Austria, Kirchliche Pӓdagogische Hochschule, Krems: 5 osób po 5 mies. na sem. zimowy i 5 os. po 5 

mies. na sem. letni  

Austria, Kirchliche Pädagogische Hochschule, Wien: 1 osoba na 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 10 mies.  

 

II stopień 

Austria, Kirchliche Pädagogische Hochschule, Wien: 2 osoby po 5 mies.  

Niemcy, Bergische Universität Wuppertal, 2 osoby po 10 mies.  

Szwajcaria, Pädagogische Hochschule, St. Gallen, 2 osoby po 5 mies. 

Francja, Université Paris-Est Créteil Val de Marne 1 osoba – 4 miesiące 

Hiszpania*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1 osoba – 5 miesiący 

 

*Uwaga: w uczelniach hiszpańskich konieczna jest znajomość języka angielskiego na 

poziomie B1 



 

2. Wyboru kandydatów dokona Komisja Kwalifikacyjna CKNJOiEE UW powołana przez 

Dyrektora ds. Kształcenia. Skład Komisji Kwalifikacyjnej w CKNJOiEE UW: 

koordynator ds. mobilności UOKNJA – dr Danuta Romaniuk, przewodnicząca Komisji 

Kwalifikacyjnej; koordynator ds. mobilności UOKNJN – dr Agnieszka Sochal; 

koordynator ds. mobilności UOKNJF – mgr Janina Zielińska. 

 

Komisja będzie przeprowadzała kwalifikację spośród studentów CKNJOiEE UW 

według ogólnych wstępnych zasad kwalifikacji BWZ UW oraz kryterium: średnia ocen 

za pierwszy rok studiów (co najmniej 3,49), dla studentów II stopnia z 3 roku studiów. 

Dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień składania wniosku. 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 nauki 

języka wiodącego wymiany. 

 

3. O stypendium mogą ubiegać się studenci drugiego lub trzeciego roku studiów I 

stopnia CKNJOiEE UW (otrzymają stypendium pod warunkiem, że będą nadal 

studentami UW w czasie trwania studiów zagranicznych) oraz pierwszego roku 

studiów II stopnia CKNJOiEE UW. 

 

4. 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. 

 

5. Podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus+ przedmioty zewnętrzne uznawane 

są zgodne 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.  

 

6. Zgodnie z „Przewodnikiem dla użytkowników systemu ECTS 2015” studenci I, II 

stopnia muszą zrealizować w semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą jednostki macierzystej, liczba punktów realizowanych za granicą może być 

zmniejszona, ale nie mniej niż do 20 ECTS na semestr. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  



 

9. 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.  

 

10. 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 2021/2022. W dniu 

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. 

 

11. 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. 

  

12. Kandydaci do stypendium proszeni są o wypełnienie wniosku wyjazdowego, 

dostępnego na stronie CKNJOIEE i przesłanie go skanem na adres: 

a.sochal@uw.edu.pl w terminie do 12 marca 2021, piątek do godz. 14.00.  

 

13. Wyniki wewnętrznej kwalifikacji w formie protokołu i list rankingowych zostaną 

wysłane kandydatom przez Usosmail w terminie: 17 marca 2021, środa do godz. 

12.00. 

 

14. W dniu 18 marca 2021, czwartek, godz. 18.00 (Google Meet) będą miały miejsce 

konsultacje odnośnie uzupełnienia stosownych dokumentów w USOS dla wstępnie 

zakwalifikowanych studentów. 

 

15. Kandydatom niezakwalifikowanym przysługuje prawo pisemnego odwołania się od 

decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Dyrektora CKNJOiEE UW ds. kształcenia, dr 

Ewy Guz w terminie w terminie do 19 marca 2021, piątek do godz. 14.00.  

 

16. Kandydatów zakwalifikowanych na listę podstawową prosimy o wypełnienie 

stosownych dokumentów w USOS do 19 marca, piątek 2021 do godz. 10.00. 

Nieuzupełnienie danych skutkować będzie skreśleniem z listy podstawowej. 

 

17. Kwestie pozostałe są regulowane przez Zasady kwalifikacji na UW sformułowane 

w dokumencie: WSTĘPNE ogólne zasady wstępnej kwalifikacji KANDYDATÓW 
do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z 
krajów programu Rok akademicki 2021/2022 z dnia 9 lutego 2021, ogłoszonym 

przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW. 

 

 

Warszawa, 1 marca 2021 
 



dr Danuta Romaniuk 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

Koordynator ds. mobilności w UOKNJA 

dr Agnieszka Sochal 
Koordynator ds. mobilności w UOKNJN 

mgr Janina Zielińska 

Koordynator ds. mobilności w UOKNJF 

 
 


