
ZASADY KWALIFIKACJI NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ 
na zagraniczne studia częściowe (SMS) na rok akademicki 2023/2024


na Wydziale Artes Liberales


Tegoroczna rekrutacja odbywa się równolegle mailowo oraz przez system USOS. 
Wszystkie informacje na temat umów z zagranicznymi uczelniami, wymagań oraz niez-
będnych dokumentów są umieszczone w systemie USOS (zakładka Wymiana studencka 
—> Rekrutacja).  

Terminy:


12 lutego 2023 r. do godz. 24.00 (termin ostateczny i nieprzekraczalny) – termin mejlowego i 
USOSowego zgłoszenia kandydatury.

Na adres m.stobiecka@uw.edu.pl  należy przesłać następujące dane:

a) imię i nazwisko kandydata,

b) kierunek studiów,

c) rok studiów,

d) kraj i uczelnia, w której zamierza się odbyć studia częściowe.


Te same informacje powinny pojawić się w tym terminie w systemie USOS. 


Kandydatury osób, które takiego zgłoszenia nie dokonają, nie będą rozpatrywane.


UWAGA: Przy wyborze preferowanej uczelni należy zwrócić uwagę na warunki wpisane do umo-
wy (poziom studiów, poziom znajomości języka, wydział) - tabela poniżej.


25 lutego 2023 r. do godz. 24.00 (termin ostateczny i nieprzekraczalny) – termin przesyłania do-
kumentów. Komplet wymaganych dokumentów w postaci skanów (opinia, certyfikaty) lub plików 
Word/PDF (CV, list motywacyjny) studenci przesyłają pod adresem m.stobiecka@uw.edu.pl. Każdy 
z plików należy nazwać wg wzoru: Nazwisko_Imie_Erasmus_SMS_*CV/list_motywacyjny/opinia/
średnia/certyfikat

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


Między 6 a 10 marca 2023 r. – rozmowa kwalifikacyjna. 

UWAGA: termin rozmowy oraz miejsce posiedzenia i skład komisji kwalifikacyjnej zostanie określ-
ony do 27 lutego. Kandydaci zostaną poinformowani o tym mejlowo.


10 marca 2023 r. – ogłoszenie wykazu osób zakwalifikowanych na wyjazdy na studia częściowe.


Do 15 marca 2023 r. – składanie odwołań od decyzji komisji do Dziekana Wydziału AL.


Do 16 marca 2023 r. – ogłoszenie ostatecznej decyzji o kwalifikacji. 


Na poziomie ogólnouniwersyteckim kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 21 marca 
2023 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb.


mailto:m.stobiecka@uw.edu.pl


Wymagane dokumenty:


1. curriculum vitae zawierające również wykaz dotychczasowych osiągnięć akademickich,

2. list motywacyjny zawierający uzasadnienie potrzeby wyjazdu i jego związku z dotychczaso-
wymi studiami, listę preferowanych uczelni (w porządku preferencji) oraz informacje o otrzy-
manych 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, jeśli wcześniejsze etapy studiów (np. I czy II stopień) odby-
wano na innym wydziale czy na innej uczelni niż Wydział „Artes Liberales” UW,

5. kopie posiadanych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych. 

Uwaga: w wypadku studentów chcących wyjechać do Grecji lub na Cypr wymagany jest certyfi-
kat Ελληνομάθεια na poziomie B2 lub gotowość do przystąpienia do egzaminu na tym poziomie 
w maju 2023 r.

  


Kryteria wyboru kandydatów:


- rozmowa kwalifikacyjna – ocena przydatności wyjazdu w realizacji programu studiów i podniesi-
enia jakości przyszłej pracy dyplomowej (50%),

- wyniki w nauce (w tym średnia ocen, brak warunkowych zaliczeń) i dotychczasowe osiągnięcia 
akademickie (25%), - znajomość języka studiów zagranicznych (25%),


Uwagi:


1. Do kwalifikacji mogą przystąpić studenci II i III roku studiów 1. stopnia, studenci I roku studiów 
2. stopnia oraz doktoranci. Studenci III roku 1. stopnia mogą wyjechać warunkowo, jeśli przed 
wyjazdem udokumentują, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego 
stopnia (zob. Ogólne zasady Erasmus na stronie bwz.uw.edu.pl).

2. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane 
stypendium programu LLP-Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą (zob. Ogólne za-
sady Erasmus na stronie bwz.uw.edu.pl).

3. Studenci Kolegium MISH i Kolegium „Artes Liberales” mogą korzystać z umów podpisanych 
przez Wydział AL. Kolegium MISH i Kolegium „Artes Liberales” jako jednostki UW nie mają podpi-
sanych odrębnych umów z uczelniami partnerskimi. Studenci Kolegium MISH mogą też starać się 
o stypendia Erasmusa na wydziałach, na których realizują minima (zob. Ogólne zasady Erasmus 
na stronie bwz.uw.edu.pl).

4. Kandydaci na wyjazdy na studia częściowe mają obowiązek zapoznania się z zasadami 
ogólnymi.


Skład komisji kwalifikacyjnej:


- koordynator ds. mobilności – dr Monika Stobiecka

- pracownicy Wydziału „Artes Liberales” w liczbie 2-4 

- przedstawiciel samorządu studentów




Lista uczelni oraz wymagania:


1 Cypr CY NICOSIA01 University of Cyprus 1. i 2. stopień, 2 
studentów, 20 mie-
sięcy 
kierunek oferowany: 
języki obce i filologie 

Wydział Studiów 
Bizantyjskich i No-
wogreckich 

angielski B1, grecki 
B1, certyfikat 
Ελληνομάθεια 

na poziomie B2 lub 
gotowość do przy-
stąpienia do egza-
minu na tym po-
ziomie w maju 2022 
r.

2 Francja F STRASBO48 Université de Stras-
bourg

1. i 2. stopień, 1 
student, 5 miesięcy, 
kierunek oferowany: 
języki obce i filologie 

angielski B2

3 Grecja G  IOANNIN01 University of Ioanni-
na

1. i 2. stopień, 2 
studentów, 10 mie-
sięcy 
kierunek oferowany: 
nauki humanistycz-
ne 

Wydział Filologiczny 

angielski B1, grecki 
B2, certyfikat 
Ελληνομάθεια na 
poziomie B2 lub 
gotowość do przy-
stąpienia do egza-
minu na tym po-
ziomie w maju 2022 
r. 

4 Hiszpania E  ALICANT01 Universidad de Ali-
cante

1. stopień, 1 stu-
dent, 5 miesięcy 
kierunek oferowany: 
nauki humanistycz-
ne 

hiszpański B1

5 Niemcy D  KOLN01 Universität zu Köln wszystkie stopnie, 2 
studentów, 10 mie-
sięcy 
kierunek oferowany: 
nauki humanistycz-
ne 

Instytut Slawistyki 

angielski B2, nie-
miecki B1

6* Portugalia P  LISBOA109 Universidade de 
Lisboa

wszystkie stopnie, 1 
student, 5 miesięcy, 
kierunek oferowany: 
Literatura i lingwi-
styka

angielski B2

7 Słowenia SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani Wszystkie stopnie, 1 
osoba, 5 miesięcy, 
kierunek oferowany: 
Wydział Filologiczny

angielski B2, sło-
weński B2



* zwracam uwagę, że wymiana w Portugalii z reguły wymaga znajomości podstaw języka portu-
galskiego - niestety oferta przedmiotów prowadzonych na uczelni w języku angielskim jest skąpa.





dr Monika Stobiecka

Koordynatorka ds mobilności


Wydział Artes Liberales UW

8 Włochy I  CHIETI01 Universita degli Stu-
di "G. d'Annunzio" 
Chieti-Pescara

wszystkie stopnie, 2 
studentów, 12 mie-
sięcy, kierunek ofe-
rowany: języki obce i 
filologie 

Wydział Humanisty-
ki, Sztuki i Nauk 
Społecznych 

Włoski B2

9 Włochy I  FIRENZE01 Universita degli Stu-
di di Firenze

wszystkie stopnie, 4 
studentów, 20 mie-
sięcy 
kierunek oferowany: 
literatura i języko-
znawstwo 

Wydział Humanistyki 
i Edukacji Katedra 
Ekonomii i Nauk o 
Biznesie 

włoski B1

10 Włochy I  BOLOGNA01 Alma Mater Studio-
rum - Universita di 
Bologna

wszystkie stopnie, 5 
studentów, 25 mie-
sięcy, kierunek ofe-
rowany: Wydział 
Filologiczny

angielski B2, włoski 
A2

11 Włochy I  FOGGIA03 Universita degli Stu-
di di Foggia

wszystkie stopnie, 2 
studentów, 10 mie-
sięcy 
kierunek oferowany: 
nauki humanistycz-
ne 

angielski A2, włoski 
A2

12 Włochy I  UDINE01 Universita degli Stu-
di di Udine

wszystkie stopnie, 2 
studentów, 10 mie-
sięcy 
kierunek oferowany: 
języki obce i filologie 

włoski B2

13 Włochy I  URBINO01 Universita degli Stu-
di di Urbino "Carlo 
Bo"

wszystkie stopnie, 1 
student, 5 miesięcy 
kierunek oferowany: 
nauki humanistycz-
ne 

angielski B1, włoski 
B1


