
Erasmus – informacje: 

W roku akademickim 2020-21 w ramach wydziałów prowadzona jest tylko wstępna 

kwalifikacja. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy będzie przyznane w ramach programu. Może 

okazać się, że stypendium dostaną wszyscy zakwalifikowani w ramach jednostek, a może tak 

się zdarzyć, że uniwersytet będzie zmuszony spośród osób zakwalifikowanych na wszystkich 

wydziałach wybrać grupę z najwyższą średnią. Stąd aż do momentu uzyskania pełnej 

informacji z BWZ są Państwo kandydatami do stypendium. Pewne informacje mają być pod 

koniec semestru – wtedy będą musieli Państwo dość szybko reagować.  

Dokładne informacje nt. dalszej procedury i warunków: http://bwz.uw.edu.pl/wp-

content/uploads/sites/358/2021/02/2021SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf 

 

Kwalifikacja w Katedrze Ukrainistyki 

 

1. Katedra Ukrainistyki ma podpisane umowy z ukrainistykami na następujących 

uczelniach: 

a) Budapeszt: Eötvös Loránd Tudomanyegyetem, http://www.elte.hu – dla 

studentów wszystkich stopni dostępnych 15 miejsc. 

b) Monachium: Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen,  

http://www.uni-muenchen.de 

Dla studentów wszystkich stopni dostępne 3 miejsca. 

c) Zagrzeb, University of Zagreb, http://www.unizg.hr/ 

Studenci studiów 1 i 2 stopnia – 2 miejsca. 

d) Greifswald, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, http://www.uni-

greifswald.de/ 

Dla studentów wszystkich stopni dostępne 2 miejsca. 

e) Freie Universität Berlin http://www.fu-berlin.de 

Dla studentów 2 stopnia dostępne 2 miejsca. 

Wyjeżdżając na stypendium, wybierają Państwo przedmioty spośród proponowanych przez 

uczelnię, najlepiej, by były możliwie zbliżone do tych realizowanych u nas, jeśli nie jest to 

możliwe – to w miarę dowolne. Jednocześnie mają Państwo wyznaczane różnice programowe 

– a więc te przedmioty, które powinni Państwo zaliczyć u nas po powrocie lub w następnym 

semestrze (jeśli np. nie uda się zupełnie znaleźć podobnych przedmiotów lub sami Państwo 

zechcą w czymś uczestniczyć). 

Procedura: 

1. Do 12.03.2021 należy złożyć w formie elektronicznej do wniosek o przyznanie 

stypendium (wzór poniżej), z CV i LM w języku polskim i angielskim. Do tego należy 
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dodać zaświadczenie o średniej i warunkach  z  Usos z naszego sekretariatu (może być 

skan lub zdjęcie). 

2. W programie mogą uczestniczyć studenci co najmniej 2 r. studiów licencjackich. 

Studenci 3 roku mogą uczestniczyć, jednak ze względu na wszelkie formalności, 

dobrze, aby wybrali na czas studiów za granicą semestr letni.  

3. Najniższa średnia pozwalająca na stypendium – 3,49. Student nie może mieć więcej 

niż 1 wpis warunkowy. 

4. Po otrzymaniu dokumentów komisja przeprowadza rekrutację w Usos – będą 

Państwo proszeni o zatwierdzenie i wprowadzenie informacji.  

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje BWZ, po uzyskaniu 

informacji nt. przyznanych środków. Zakwalifikowanie się na wydziale niestety nie 

gwarantuje, że uda się otrzymać stypendium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wzór 

 

Warszawa, dnia 

Imię i nazwisko:  

Nr albumu: 

Adres e-mail: 

Rok i etap studiów: 

 

Wniosek o przyznanie wyjazdu w ramach programu Erasmus 

 

Proszę o przyznanie mi wyjazdu w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2021/2022 

w semestrze ……………………………  

Uczelnia, na której chcę studiować: …………………………………………………………………………………. 

W przypadku braku miejsc na uczelni pierwszego wyboru, drugim wyborem 

będzie……………………………………………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że jest to mój pierwszy / kolejny (niewłaściwe skreślić) wyjazd w ramach programu 

Erasmus. 

 

(podpis) 

Załączniki: 

1. Życiorys 

2. List motywacyjny 

3. Zaświadczenie o średniej ocen 

4. Zaświadczenie o warunkach. 


