
ZASADY KWALIFIKACJI NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS PLUS
(projekt typu KA1/1-HE) na rok akademicki 2014/2015

na Wydziale “Artes Liberales” UW

Terminy
 Termin składania dokumentów do poniedziałku 24 lutego 2014 r. do godz. 12.00

(termin ostateczny i nieprzekraczalny). Studenci składają komplet dokumentów w
podpisanej teczce w Sekretariacie Dydaktycznym AL (wyłącznie w godzinach jego
pracy).

 Rozmowa kwalifikacyjna: między  25 a 28 lutego 2014 r.  (czwartek) [UWAGA:
termin rozmowy zostanie jeszcze doprecyzowany do 21 lutego, wraz z miejscem
posiedzenia i składem komisji kwalifikującej]

 Ogłoszenie wykazu osób zakwalifikowanych: do 3 marca 2014 r.
 Składanie  odwołań  od  decyzji  komisji  do  Dziekana  Wydziału  AL:  do  7  marca

2014 r.
 Ogłoszenie ostatecznej decyzji o kwalifikacji: do 10 marca 2014 r.

Wymagane dokumenty:
1. curriculum  vitae zawierające  również  wykaz  dotychczasowych  osiągnięć

akademickich,
2. list  motywacyjny  zawierający  uzasadnienie  potrzeby  wyjazdu  i  jego  związku  z

dotychczasowymi  studiami,  listę  preferowanych  uczelni  oraz  ewentualne  informacji  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,

5. kopie posiadanych certyfikatów potwierdzające znajomość języków obcych. Uwaga:
w  przypadku  studentów  chcących  wyjechać  do  Grecji  lub  na  Cypr  wymagany  jest
certyfikat Ελληνομάθεια na poziomie B2 lub gotowość do przystąpienia do egzaminu na
tym poziomie w maju 2014 r.

Kryteria wyboru kandydatów:
- wyniki w nauce i dotychczasowe osiągnięcia akademickie (25%),
- znajomość języka studiów (25%),
- rozmowa kwalifikacyjna - ocena przydatności wyjazdu dla realizacji programu studiów i 
dla jakości przyszłej pracy dyplomowej (50%),

Minimalny skład komisji kwalifikacyjnej:
- prof. UW dr hab. Joanna Partyka
- dr Przemysław Kordos
- przedstawiciel samorządu studentów



Lista uczelni
1. Cypr - CY NICOSIA01 University of Cyprus (1. i 2. stopień, 2 studentów, 20 miesięcy)
2. Francja - F STRASBO48 Université de Strasbourg (1. i 2. stopień, 1 student, 5 miesięcy)
3. Grecja - G KRITIS01 Panepistimio Kritis (1. i 2. stopień, 1 student, 5 miesięcy)
4. Grecja - G IOANNIN01 Panepistimio Ioanninon (1. i 2. stopień, 1 student, 10 miesięcy
5. Hiszpania - E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid (2. stopień, 2 studentów, 20
miesięcy)
6. Hiszpania - E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid (wszystkie stopnie, 1 
student, 9 miesięcy)
7. Hiszpania - E SALAMAN02 Universidad de Salamanca (1. stopień, 2 studentów, 10 
miesięcy)
8. Hiszpania - E ALICANT01 Universidad de Alicante (1. stopień, 1 student, 5 miesięcy)
9. Holandia - NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht (1. stopień, 2 studentów, 10 
miesięcy)
10. Portugalia - P LISBOA109 Universidade de Lisboa (wszystkie stopnie, 2 studentów, 10 
miesięcy)
11. Włochy - I UDINE01 Universita degli Studi di Udine (wszystkie stopnie, 2 studentów, 
10 miesięcy)
12. Włochy - I BOLOGNA01 Universita di Bologna (wszystkie stopnie, 1 student, 6 
miesięcy)
13. Włochy - I FOGGIA03 Universita degli Studi di Foggia (1. i 2. stopień, 2 studentów, 10 
miesięcy)
14. Włochy I CHIETI01 Universita degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara (wszystkie 
stopnie, 2 studentów, 10 miesięcy)

Wciąż czekamy na potwierdzenie umowy z z Universita degli Studi di Roma "La Sapienza".

Uwagi:
1. 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). 
2. W kwalifikacji mogą brać udział studenci I, II i III roku studiów 1. stopnia, studenci I
roku studiów 2. stopnia oraz doktoranci. Za zgodą BWZ studenci I roku 1. stopnia mogą
wyjechać  warunkowo  na  semestr  letni  przyszłego  roku  akademickiego,  jeśli  zostaną
zakwalifikowani oraz jeśli po I roku studiów zdobędą średnią ocen wynoszącą co najmniej
4,3.  Ponadto studenci  III  roku 1.  stopnia  mogą wyjechać warunkowo,  jeśli  przed przed
wyjazdem  udokumentują,  że  zostali  przyjęci  przez  Uniwersytet  Warszawski  na  studia
drugiego stopnia (pkt 12 zasad ogólnych).
3.  Studenci  Kolegium MISH mogą korzystać  z  umów podpisanych  przez  Wydział  AL.
Kolegium MISH jako jednostka UW nie ma podpisanych odrębnych umów z uczelniami
partnerskimi. Studenci Kolegium MISH powinni starać się o stypendia Erasmusa przede
wszystkim na Wydziałach, na których realizują minima (pkt 26 zasad ogólnych).
3. Prosimy zapoznać się też z zasadami ogólnymi. 

prof. Joanna Partyka
dr Przemysław Kordos

Koordynatorzy ds. mobilności
na Wydziale “Artes Liberales”


