
Erasmus+ studia

Termin składania dokumentów 
10 stycznia 2018 – 6 lutego 2018

Rozmowy kwalifikacyjne
Pierwszy tydzień po feriach zimowych: 19-23 lutego 2018
(harmonogram zostanie wysłany kandydatom e-mailem)

1



2



Erasmus+ studia

• Jakie dokumenty muszę złożyć?
A. W formie tradycyjnej (wydruk):
Formularz zgłoszeniowy (do ściągnięcia ze strony Wydziału Polonistyki UW)
Ramowy plan studiów (dla każdej z trzech wybranych uczelni)
Zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów potwierdzone przez Tok 

Studiów
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu certyfikacyjnego UW / jeszcze nie zaliczał 

języka jako lektoratu kierunkowego (II rok I stopnia slawistyki i bałtystyki) –
dokument  potwierdzający znajomość języka obcego

Gdzie? Dziekanat, ul. Oboźna 8 pok. 120, godz. 9.00-15.00 – u pani Marty Jaworek
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Erasmus+ studia

• Jakie dokumenty muszę złożyć?
B. W USOSwebie wniosek (dla uczelni wiodącej)
Opinia:

 I stopień: pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień naukowy co najmniej doktora i nie jest 
członkiem komisji kwalifikacyjnej

 II stopień: opiekuna naukowego (prowadzący seminarium lub proseminarium magisterskie, na które 
uczęszcza kandydat)

 III stopień: opiekuna naukowego lub promotora pracy doktorskiej
 Studenci I i II stopnia bałtystyki – zgoda KJOWPiB na wyjazd (jako druga opinia)
 Studenci I i II stopnia logopedii – zgoda kierownika Zakładu Logopedii i Emisji Głosu (jako druga opinia)

Ocena z egzaminu certyfikacyjnego lub z lektoratu kierunkowego z języka wymaganego przez 
umowę (jeśli jest)

Staże zagraniczne
Program studiów
Poprzednie wyjazdy w programie Erasmus
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CZĘŚĆ 1.
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CZĘŚĆ 2

Należy podać 
informacje o 
wyjazdach, które 
odbyły się poza 
programem 
Erasmus
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CZĘŚĆ 3

Studenci, którzy jako 
rezerwowe wybierają inne 
uczelnie z umów WP, IKP, 
ISZiP, IFK, a nie przystępują 
do kwalifikacji organizowanej 
przez inny wydział, 
zaznaczają nie ubiegam się
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Erasmus+ studia
I ETAP: DOKUMENTY (60 p.) II ETAP: rozmowa 

kwalifikacyjna (40 p.)

Znajomość języka
obcego: 25 p.

Średnia: 25 p. Punktualność: 10 p.

0 – 40 p.: 
Rozmowa kwalifikacyjna

25 p.: C2, C1, B2 na bdb 25 p.: 5,0 - 4,51 10 p.: złożenie kompletu 
dokumentów w 
wymaganym terminie20 p.: B2 na db+ 20 p.: 4,5 – 4,25

15 p.: B2 na db 15 p.: 4,24 – 4,0 5 p.: złożenie zgłoszenia w 
terminie, uzupełnienie
brakujących dokumentów 
do dnia rozmów

10 p.: B2 na dst+ 10 p.: 3,99 – 3,75

5 p.: B2 na dst lub 
portfolio

5 p.: 3,74 – 3,51 0 p.: złożenie kompletu 
dokumentów po  terminie

0 p.: B1 (jeśli zgodne z 
umową)

Średnia niższa niż 3,51
uniemożliwia wyjazd
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