
 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ 

na Wydziale “Artes Liberales” UW 

na zagraniczne studia częściowe (SMS) w systemie Double Degree Programme (Master of Arts)  

na Uniwersytecie w Kolonii (Faculty of Humanities) 

wyjazdy roku akademickim 2018/19 

(projekt typu mobilność edukacyjna KA 103)  

 

Terminy 

• 4.05.2018 r. do godz. 12.00 w południe (termin ostateczny i nieprzekraczalny) – termin mejlowego zgłoszenia 

kandydatury i przesłania wymaganych dokumentów. Komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów 

PDF/JPG itp. (opinia, certyfikaty, zaświadczenie z dziekanatu) lub plików Word/PDF (CV, list motywacyjny) 

studenci przesyłają pod adresem e.rudnicka@al.uw.edu.pl. Każdy z plików należy nazwać wg wzoru: 

Nazwisko_Imie_Erasmus_SMS_*CV/list_motywacyjny/opinia/srednia/certyfikat 

*należy wpisać odpowiednie zakończenie nazwy dokumentu w zależności od jego zawartości. 

• 10 maja 2018 r.  – rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną poinformowani mejlowo o miejscu 

posiedzenia. 

• 11.05.2018 r. – ogłoszenie wykazu osób zakwalifikowanych na wyjazdy na studia częściowe DDP do Kolonii. 

• do 14.05.2018 r.  – składanie odwołań od decyzji komisji do Dziekana Wydziału „Artes Liberales” (drogą 

elektroniczną pod adresem koordynatora programu Erasmus+). 

• 16.05.2018 r.  – ogłoszenie ostatecznej decyzji o kwalifikacji. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. curriculum vitae zawierające informacje o realizowanym kierunku studiów, stopniu i roku studiów, jak 

również wykaz dotychczasowych osiągnięć akademickich, 

2. list motywacyjny zawierający uzasadnienie potrzeby wyjazdu i jego związku z dotychczasowymi studiami 

oraz informacje o otrzymanych wcześniej stypendiach Erasmus (zob. uwagi), 

3. opinia opiekuna naukowego, promotora lub tutora z uzasadnieniem potrzeby wyjazdu, 

4. informacja z dziekanatu (sekretariatu dydaktycznego) na temat średniej ocen i przebiegu studiów 

z wszystkich lat studiów w sytuacji, gdy wcześniejsze etapy studiów (np. I czy II stopień) odbywano na innym 

wydziale czy na innej uczelni niż Wydział „Artes Liberales” UW, 

5. kopie posiadanych certyfikatów potwierdzające znajomość języków obcych. 

 

Kryteria wyboru kandydatów: 

- rozmowa kwalifikacyjna – ocena przydatności wyjazdu w realizacji programu studiów i podniesienia jakości 

przyszłej pracy dyplomowej (50%), 

- wyniki w nauce i dotychczasowe osiągnięcia akademickie (25%), 

- znajomość języka studiów (25%), 

 

 

mailto:e.rudnicka@al.uw.edu.pl


Uwagi: 

1. Do kwalifikacji mogą przystąpić studenci I i II roku studiów 2. stopnia.  

2. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium 

programu LLP-Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą (pkt 16. i 20. zasad ogólnych) pod warunkiem 

dysponowania kapitałem mobilności. 

3. Studenci Kolegium MISH mogą korzystać z umów podpisanych przez Wydział „Artes Liberales”, także z 

programu DDP.  

4. Kandydaci są proszeni o zapoznanie się z ogólnymi zasadami kwalifikacji na studia częściowe za granicą w 

ramach programu Erasmus+. 

 

Skład komisji kwalifikacyjnej: 

koordynator ds. mobilności – dr Ewa Rudnicka 

pracownicy Wydziału „Artes Liberales” w liczbie 1-3,  

przedstawiciel samorządu studentów 

 

 

 

 

 
dr Ewa Rudnicka 

koordynator ds. mobilności   
na Wydziale „Artes Liberales” 


