
ZASADY KWALIFIKACJI NA STYPENDIA PROGRAMU SEMP 
na zagraniczne studia częściowe w Szwajcarii na rok akademicki 2023/2024


na Wydziale Artes Liberales


Terminy:


15 lutego 2023 r. do godz. 24.00 (termin ostateczny i nieprzekraczalny) – termin mejlowego zgło-
szenia 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.

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).


22 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_SEMP_SMS_*CV/list_motywacyjny/opinia/
średnia/certyfikat

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


Między 27 lutego a 3 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.


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


Do 12 marca 2023 r. – składanie odwołań od decyzji komisji do Dziekana Wydziału AL.


Do 15 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.


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 zagranicznych (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. 


Kryteria wyboru kandydatów:


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


mailto:m.stobiecka@uw.edu.pl


- 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.

2. O stypendium SEMP mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane sty-
pendium programu LLP-Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą (pkt 17 i 21 zasad 
ogólnych).

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 SEMP na wydziałach, na których realizują minima (pkt 27 zasad ogólnych).

4. Kandydaci na wyjazdy na studia częściowe mają obowiązek zapoznania się z zasadami 
ogólnymi dostępnymi na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/program-swiss-european-mobility-pro-
gramme-semp/ 


Skład komisji kwalifikacyjnej:


- koordynator ds. mobilności – dr Monika Stobiecka

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

- przedstawiciel samorządu studentów


Lista uczelni oraz wymagania:





dr Monika Stobiecka

Koordynatorka ds mobilności


Wydział Artes Liberales UW

1 Fryburg CH FRIBOUR01 University of Fribo-
urg

2. i 3. stopień, 2 stu-
dentów, 20 miesięcy 
kierunek oferowany: 
historia i archeolo-
gia, Department of 
History of Art and 
Archaeolog 

Francuski B2

2 Genewa CH GENEVE01 Université de Gene-
ve

1. i 2. stopień, 1 stu-
dent, 5 miesięcy 
kierunek oferowany: 
nauki humanistyczne 


angielski B2, fran-
cuski B2 
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