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Zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW 

w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 

do uczelni z krajów partnerskich w roku akademickim 2017/2018   

 

I. Uprawnieni do ubiegania się o wyjazd 

1. Wydziałowe Zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW 

w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni 

z krajów partnerskich w roku akademickim 2017/2018  stanowią uzupełnienie zasad 

ogólnouniwersyteckich. Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z Ogólnymi zasadami wstępnej 

kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze 

stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich oraz z Załącznikiem nr 1: Projekt 

„Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” nr KA107/2016 wymagania uczelni 

partnerskich dla kandydatów ba studia (SMS) na rok akademicki 2017/2018. Zasady oraz załącznik są 

dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz na stronie Wydziału Polonistyki UW. 

2. O wyjazd ze stypendium programu Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów   I, II lub III 

stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Polonistyki UW lub jego 

jednostki: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Filologii 

Klasycznej, Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki, 

Instytutu Polonistyki Stosowanej, o ile spełniają wymagania określone przez uczelnie partnerskie.  

3. Do kwalifikacji nie mogą przystąpić studenci I roku studiów licencjackich i II roku studiów II 

stopnia oraz słuchacze studiów podyplomowych. 

4. W kwalifikacji można brać udział bez względu na wiek i obywatelstwo. Student lub doktorant 

posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na 

terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem jako stypendysta Erasmus+. 

II. Czas trwania wyjazdu 

5. W jednym roku akademickim dopuszcza się jeden wyjazd na studia częściowe i jeden wyjazd 

na praktyki zagraniczne. 

6. Długość wyjazdu jest uzależniona od szczegółów umowy. 

III. Wymagane dokumenty 

7. Kandydaci zobowiązani są do terminowego złożenia wymienionych dokumentów: 
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a. formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne (dostępny na 

stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW); 

b. list motywacyjny (plan badań); 

c. potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez uczelnię partnerską; 

d. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów; 

e. oświadczenie dotyczące poprzednich wyjazdów w ramach programu Erasmus.  

f. list referencyjny -  opinia pracownika naukowego Wydziału Polonistyki UW:  

 studenci studiów I stopnia: opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień 

naukowy co najmniej doktora; 

 studenci studiów II stopnia: opinię prowadzącego seminarium lub proseminarium 

magisterskie; 

 studenci studiów III stopnia: opinię opiekuna naukowego lub promotora rozprawy 

doktorskiej. 

8. Studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, 

Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody 

katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich. 

9. Studenci studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach specjalności logopedycznej oraz 

kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz doktoranci Zakładu Logopedii i Emisji Głosu są zobowiązani 

do uzyskania pisemnej zgody kierownika Zakładu. 

IV. Wymagania językowe 

10. Kandydat przystępujący do kwalifikacji musi przedłożyć odpowiedni dokument 

poświadczający znajomość języka obcego wymaganego przez uczelnię przyjmującą.  

V. Przebieg kwalifikacji 

11. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.  

12. Dokumenty można składać w dziekanacie Wydziału Polonistyki UW do 10 listopada 2017 roku 

do godziny 16.00 u pani Marty Jaworek (pok. 120). 

13. Dziekan Wydziału Polonistyki powołuje  komisję kwalifikacyjną przeprowadzającą ocenę 

przedłużonych przez kandydatów dokumentów:  

a. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 

(przewodniczący), 

b. Wydziałowy koordynator ds. mobilności, 

c. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej, 

d. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, 

e. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej, 

f. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW, 
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VI. Szczegółowe kryteria kwalifikacji 

14. List motywacyjny (plan badawczy): 0 – 30 punktów. 

15. Opinia opiekuna naukowego: 0 – 10 punktów. 

16. Znajomość języka obcego: 0 – 25 punktów. 

a. 25 punktów: Certyfikat Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie C2, C1; Certyfikat 

Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie B2 z oceną bardzo dobrą. 

b. 20 punktów: Certyfikat Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie B2 z oceną dobrą 

plus. 

c. 15 punktów: Certyfikat Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie B2 z oceną dobrą. 

d. 10 punktów: punktów: Certyfikat Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie B2 

z oceną dostateczną plus. 

e. 5 punktów: Certyfikat Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie B2 z oceną 

dostateczną. 

f. 0 punktów: Certyfikat Szkoły Języków Obcych lub odpowiedni na poziomie B1, jeżeli umowa 

z uczelnią zagraniczną przewiduje możliwość przyjęcia studenta ze znajomością danego 

języka na tym poziomie. 

17. Średnia ocen: 

a. 25 punktów: 5,0 – 4,51. 

b. 20 punktów: 4,5 – 4,25. 

c. 15 punktów: 4, 24 – 4,0. 

d. 10 punktów: 3,99 – 3,75. 

e. 5 punktów: 3,74 – 3,51. 

Student studiów III stopnia przystępujący do kwalifikacji otrzymuje 25 punktów za średnią ocen. 

18. Przedłożenie pozostałych dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską: 0 – 10 

punktów. 

19. Dokumenty po terminie nie są przyjmowane. 

20. Aby zakwalifikować się na wyjazd, należy uzyskać co najmniej 51 punktów. 

21. Kwalifikacja jest rozstrzygana na zasadzie konkursu: nominowany do stypendium Erasmus 

jest kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród osób ubiegających się o miejsce na 

danej uczelni. Pozostali kandydaci, którzy uzyskali wymaganą regulaminem liczbę punktów, zostają 

wpisani na listę rezerwową. 

VII. Wyniki kwalifikacji 

22. O wynikach kwalifikacji kandydaci są powiadamiani drogą e-mailową. Lista osób 

nominowanych do stypendium na poszczególne uczelnie jest wywieszana również na tablicy ogłoszeń 

dziekanatu Wydziału Polonistyki 
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23. Każda osoba zakwalifikowana na studia częściowe studia zagraniczne w ramach programu 

Erasmus+ jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przyjęcia na 

studia przez uczelnię goszczącą, co jest warunkiem podpisania umowy indywidualnej 

z Uniwersytetem Warszawskim. Podpisywanie umów indywidualnych jest koordynowane przez Biuro 

Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego. 

VIII. Dyskwalifikacje 

24. Kandydat, który poda nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu swoich studiów (w tym 

odbytych wyjazdów zagranicznych i stypendiów na zagraniczne studia częściowe, na które został 

zakwalifikowany) lub złoży fałszywe dokumenty, zostaje zdyskwalifikowany bez prawa do odwołania. 

25. Kandydat, który nie złoży w terminie dokumentów określonych w punkcie III, nie kwalifikuje 

się do stypendium. 

26. Kandydat, który nie uzyska wymaganej regulaminem liczby punktów, nie kwalifikuje się do 

stypendium. 

IX. Odwołania 

27. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do przewodniczącego komisji, 

prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Pisemne odwołanie 

należy złożyć do sekretarza komisji w ciągu pięciu dni roboczych następujących po dniu ogłoszenia 

wyników kwalifikacji. 

28. Od decyzji dziekana lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW 

ds. nauki, którego postanowienie jest ostateczne. 

X. Sprawy finansowe 

29. Zakwalifikowanie studenci studiów niestacjonarnych nie są zwalniani z obowiązku 

ponoszenia opłat za studia. 

30. Koordynowaniem zasad finansowania stypendiów Erasmus zajmuje się Biuro Współpracy 

z Zagranicą UW.  

Zatwierdziła 

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk 

Prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 

dnia 6 listopada 2017 roku 

 

 


