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Projekty mobilności mogą obejmować:

⁃wyjazdy studentów i doktorantów na studia (SMS) - od 3 do 12
miesięcy,

⁃wyjazdy studentów, doktorantów i absolwentów na praktyki
(SMP) – od 2 do 12 miesięcy,

⁃wymiana nauczycieli akademickich (STA),

⁃wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT),

⁃ inne wyjazdy nauczycieli akademickich i personelu
administracyjnego (monitoringi, konferencje, seminaria).
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Studia mogą być realizowane tylko z uczelnią, z którą macierzysty wydział

studenta ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia ta musi posiadać

ważną KARTĘ ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Każdemu studentowi przysługuje „kapitał mobilności” w wysokości 12 miesięcy

na każdym stopniu studiów, co oznacza, że student może wyjechać na

poszczególnym stopniu studiów na studia i/lub praktykę na łączny okres 12

miesięcy.

Wyjazdy studentów i doktorantów na studia

W roku akad. 2019/2020 Szwajcaria nie bierze udziału w programie

Erasmus+, a wyjazdy do Wielkiej Brytanii są wstrzymane.
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Lista uczelni, z którymi WIBHiIŚ ma podpisane umowy dostępna jest w systemie 

USOS.

System na podstawie kierunku dobierze spersonalizowaną listę uczelni dla 

każdego Studenta.

W programie może wziąć udział student co najmniej 2 roku studiów  I stopnia, 

spełniający określone warunki:

• W czasie całego pobytu w uczelni przyjmującej być zarejestrowany jako 

student pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów 

magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich

• Nie może być urlopowany.

Wyjazdy studentów i doktorantów na studia
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Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 będzie przeprowadzona za
pomocą systemu USOS.

Przy rekrutacji uwzględnia się:

⁃ średnią ważoną ocen z całego okresu studiów,

⁃ znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie
porozumiewał się na uczelni, na poziomie minimum B2 (koordynatorzy
wydziałowi powinni dokładnie sprawdzać, w jakim języku są
prowadzone zajęcia na poszczególnych uczelniach),

⁃ zaangażowanie (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN,
kołach naukowych etc.).
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Listy osób zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach Erasmus+ muszą
zostać przekazane do UAPE do dn. 30.04.2019 r.

Lista powinna być w formie wydruku z systemu USOS i podpisana przez
komisję rekrutacyjną.

Studenci, którzy chcą wyjechać na pierwszym semestrze studiów
magisterskich, powinni znaleźć się na oddzielnej liście.



ERASMUS+ studia

– ścieżka postępowania

Student 
– decyzja o aplikowaniu –

wypełnienie wniosku 
aplikacyjnego w USOS

Prodziekan – zbieranie 
wniosków, publikacja 

listy głównej i 
rezerwowej i wysłanie 

do CWM

CWM – akceptacja list z 
wydziałów

Student 
– przygotowanie dokumentów

Prodziekan –
wysłanie e-mail 

do uczelni

Prodziekan –
Akceptacja SAF i 

LA

CWM – decyzja  wyjeździe, 
umowa

Student 
– wyjazd



• Wnioski aplikacyjne należy składać USOS do 31 marca 2019

• Wszelkie uwagi i zmiany mogą być dokonane do dnia 12 kwietnia 2019 r. 

• Listy rekrutacyjne wysyłane są do CWM do dnia 
30 kwietnia 2019 r.

• Termin składania dokumentów rekrutacyjnych dla WSZYSTKICH 
STUDENTÓW Z WSZYSTKICH LIST – głównej i warunkowej (Student 
Application Form i Formularz – konto bankowe) w biurze CWM upływa z 29 
czerwca 2018 r. – Niedostarczenie dokumentów w podanych terminach 
powoduje automatycznie skreślenie z listy wyjeżdżających. Dokumenty 
należy składać w UAPE, ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI piętro. 

• Ostateczny termin składania kompletu dokumentów w biurze CWM - :

• 15 września 2018 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i na cały 
rok 

• 15 grudnia 2018 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr letni i dla 
studentów przedłużających pobyt. 

ERASMUS + studia
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Studenci zakwalifikowani do udziału w programie powinni złożyć w UAPE –
do dnia 28 czerwca 2019 - następujące dokumenty aplikacyjne:

⁃ Student Application Form (Zgłoszenie kandydata na wyjazd – wydruk
z systemu USOS),

⁃ wniosek o przekazanie dofinansowania.

Pozostałe dokumenty, tj.:
⁃ Learning Agreement,
⁃ wniosek wyjazdowy S,
⁃ list akceptacyjny,
⁃ kopię karty EKUZ,
⁃ Kopię ubezpieczenia OC i NNW,

można uzupełniać w następujących terminach:
⁃ do dnia 13 września 2019 - wyjazdy na semestr zimowy i na cały rok,
⁃ do dnia 13 grudnia 2019 - wyjazdy na semestr letni i przedłużenia pobytu.

Studenci dostarczają dokumenty we własnym zakresie.
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Osoby wyjeżdżające na semestr zimowy, które zechcą przedłużyć pobyt na
semestr letni, muszą złożyć pełną dokumentację konieczną do przedłużenia
pobytu najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019 r.

Przedłużenia wyjazdów mogą być realizowane bez dofinansowania.

Otrzymanie grantu na przedłużenie będzie uzależnione od uzyskanych
środków finansowych przez PW.



11Dokumenty wyjazdowe składane w UAPE CWM

• List Akceptacyjny z uczelni zagranicznej,
• Student Application Form,
• Learning Agreement (LA),
• Wniosek wyjazdowy S,
• Formularz – konto bankowe,
• kopię karty EKUZ (dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki

zdrowotnej na terytorium UE),
• kopię polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków - NNW oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej – OC).

Koszty zakupu ubezpieczeń ponosi student.

Po złożeniu kompletu dokumentów student podpisuje w UAPE umowę
finansową, a następnie otrzymuje link do testu OLS.



12ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Test językowy on-line – od 1 stycznia 2015 roku każdy uczestnik mobilności
w ramach programu Erasmus+ (zarówno wyjeżdżający na studia, jak i na
praktyki) jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line
przed i po powrocie z mobilności. Wynik testu przed wyjazdem nie wpływa
na podjętą decyzję o wyjeździe.

Wypełnienie testu jest niezbędne do pozytywnego rozliczenia mobilności.

Uzyskanie wyniku z testu na poziomie B1, powoduje automatyczne
przyporządkowanie przez system do osoby kursu językowego on-line.

Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język
wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym.



13Terminy składania dokumentów wyjazdowych               
w biurze programu Erasmus+ (UAPE CWM) 

28.06.2019 – ostatni dzień złożenia dokumentów aplikacyjnych na studia;

13.09.2019 – ostatni dzień uzupełnienia brakujących dokumentów na wyjazd 
na studia na semestr zimowy i cały rok;

13.12.2019 – ostatni dzień uzupełnienia brakujących dokumentów na wyjazd 
na studia na semestr letni i złożenia dokumentów do przedłużenia.



14Learning Agreement uzgadniają koordynatorzy wydziałowi obu uczelni,
uwzględniając znajomość języka, przygotowanie merytoryczne oraz
programy studiów.

LA powinien zapewnić studentowi zaliczenie okresu mobilności przez
Dziekana Wydziału, uwzględniając wymaganą liczbę ECTS, tj. 30 pkt. za
semestr (lecz nie mniej niż 20 pkt.) i powinien być zatwierdzony przez
opiekuna studenta oraz Dziekana Wydziału i/lub wydziałowego
koordynatora programu Erasmus+.

Zmiany w Learning Agreement powinny być dokonane w terminie jednego
miesiąca od daty wyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.

Przedmiotem LA nie może być jedynie udział studenta w projekcie ani
przygotowanie przez niego materiałów lub pracy dyplomowej.
W Learning Agreement muszą znaleźć się przedmioty za 30 ECTS (minimum
20), dlatego warto się zastanowić nad celowością wyjazdu na studia osoby
studiującej na ostatnim semestrze danego cyklu studiów.
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Jeżeli student nie zdobędzie określonej przez wydział liczby punktów
kredytowych, na podstawie której Dziekan będzie mógł przyznać 30 ECTS
(minimum 20 pkt.) za semestr, może nie otrzymać drugiej raty grantu lub
będzie zobowiązany do zwrotu udzielonego wsparcia.

Wyjątkiem jest udokumentowany przypadek tzw. „siły wyższej”.
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Wysokość dofinansowania przysługującego studentom wyjeżdżającym na studia
zależy od kraju, w którym student będzie studiował oraz od długości pobytu.

Wsparcie finansowe wyliczane jest za pomocą kalkulatora opracowanego przez
Komisję Europejską, z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc = 30 dni.

Możliwe są wyjazdy na studia za granicę z dofinansowaniem zerowym.
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Grupa Kraje
Miesięczna stawka 
dofinansowania w 

EURO

I
Dania, Finlandia, Irlandia, Lichtenstein, 

Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania

500

II
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, 

Portugalia, Włochy
450

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
FYROM(Była Republika Jugosławii 

Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400



18Rozliczenie wyjazdu

W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia mobilności należy rozpocząć
procedurę rozliczania się, a zakończyć ją nie później niż do dnia
11 października 2020 r.

W tym celu należy wypełnić ankietę on-line (e-mail generowany automatycznie
przez system Komisji Europejskiej) oraz drugi test językowy OLS on-line.

Dodatkowo należy dostarczyć do biura UAPE następujące dokumenty:

• Zaświadczenie o długości okresu studiów (oryginał);
• Transcript of Records;
• Zaświadczenie o zaliczeniu okresu studiów podpisane przez

Dziekana/Prodziekana ds. Studiów na danym Wydziale (oryginał);
• Formularz – konto bankowe.
• wrażenia z pobytu na studiach - mailowo na adres erasmus@pw.edu.pl



19KONTAKT

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych CWM
Biuro Programu ERASMUS+

ul. Noakowskiego 18/20,00-668 Warszawa
klatka B, pokój 610, piętro 6, domofon 30 

Tel. 22 234 74 04
Fax. 22 629 80 09

Agnieszka Bursztyńska
koordynator projektu

agnieszka.bursztynska@pw.edu.pl
tel. 22 234 51 15

Joanna Gołębiowska
erasmus@pw.edu.pl

joanna.golebiowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 74 04

Dominika Jasińska
dominika.jasinska@pw.edu.pl 

tel. 22 234 61 42

Apoloniusz Kodura  Koordynator Erasmus+  na WIBHiIŚ
e: apoloniusz.kodura@pw.edu.pl , t: +48 22 234 7881, WIBHiIŚ pok. 434


