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Linki do informacji o programie 

Erasmus + 

Kilka możliwości w ramach programu Erasmus. 

 

Niniejsza prezentacja dotyczy wyłącznie wymiany studenckiej – tzw. STUDIA CZĘŚCIOWE 

 

•Informacje ogólne: http://www.erasmus.org.pl 

•odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: http://bwz.uw.edu.pl/mobilnosc-pytania-i-

odpowiedzi/ 

•International Exchange Erasmus Student Network - zostań mentorem studentów 

zagranicznych: http://uw.esn.pl/pl 

 

 

•Inna ciekawa oferta programu Erasmus = “Erasmus Praktyki”: http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-

erasmus-zglos-sie/ 
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kontakt 

• Wydział Socjologii UW:  

• dr Tomasz Rawski: t.rawski@is.uw.edu.pl 

 

• Biuro Współpracy z Zagranicą UW – Sekcja Erasmus 

mgr Małgorzata Kostecka  - studenci wyjeżdżający - studia częściowe. 

m.kostecka@adm.uw.edu.pl 

pokój 28 (Pałac Kazimierzowski, II piętro) 

Tel. +48 22 55 20 465 
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gdzie można pojechać i na jak długo 

 

Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka 

uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.  

 

Nie podpisujemy indywidualnych umów z uczelniami 

 

Uczelnia zagraniczna musi posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher 

Education), ważną na rok akademicki 2022/2023.  

 

Długość wyjazdów:   

1 semestr (ze stypendium) 

lub 2 semestry (drugi ze stypendium w miarę dostępności środków) 
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Umowy 2022/2023 

Universität Wien Austria Albert Ludwigs Universität Freiburg Niemcy 

Masarykova Univerzita Czechy Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Niemcy 

UNIVERSITE DE BORDEAUX Francja Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen Niemcy 

Universite Grenoble Alpes Francja Universitetet I Tromso Norwegia 

UNIVERSITE COTE D'AZUR Francja Universidade do Minho Portugalia 

Université Vincennes Saint-Denis (Paris VIII) Francja Universidade Nova de Lisboa Portugalia 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales 

Francja Univerza v Ljubljani Słowenia 

Université de Poitiers Francja Göteborgs Universitet Szwecja 

Universitat de Barcelona Hiszpania Lunds Universitet Szwecja 

Universidade da Coruńa Hiszpania Umea Universitet Szwecja 

Universidad Carlos III de Madrid Hiszpania University of Cagliari Włochy 

Universiteit Utrecht Holandia Universita degli Studi "G. d'Annunzio" 

Chieti-Pescara 

Włochy 

University of Limerick 

 

Irlandia Universita degli Studi di Roma "La 

Sapienza" 

Włochy 

Universität Bielefeld Niemcy Universita degli studi di Napoli Federico II Włochy 

Humboldt-Universität zu Berlin 

 

Niemcy Universita degli Studi di Salerno Włochy 



lista uczelni z rozszerzeniem - 

plik excel na www WSUW 
 

W pliku znajdziecie: 

- adresy www uczelni i informacje o studiach po angielsku 

- adresy email do koordynatorów (warto zajrzeć na www uczelni, by sprawdzić, czy aktualne) 

- Informacje o liczbie miejsc (kolumna: liczba osób A) 

- Informacje o liczbie miesięcy (kolumna: miesiące A) 

- wskazanie stopnia studiów 

- wymagania dotyczące poziomu znajomości języka obcego (co najmniej B2) 

 

• Polecam ponadto: przejrzeć strony www uczelni i wydziałów, ofertę dydaktyczną, 

skontaktować się z tamtejszymi koordynatorami, by upewnić się, czy oferują wystarczającą 

liczbę zajęć w języku, który znamy 

+ w przypadku wskazanych dwóch języków kluczowy jest pierwszy, ale drugi sygnalizuje, że 

sporo zajęć może nie odbywać się w pierwszym języku. 
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ogólne zasady rekrutacji  

i  

wysokość stypendium 
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Ogólne kryteria rekrutacji - informacja BWZ 

•Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:  

(a) przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia;  

(b) przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich;  

(c) pierwszego roku studiów II stopnia 

(d) trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez 

Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku - aplikują o wyjazd w semestrze letnim 

(e) uczestnicy studiów doktoranckich i Szkół Doktorskich UW – podczas pobytu w uczelni zagranicznej muszą uczęszczać 

na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami (minimum 10ECTS/semestr) 

 

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, pod warunkiem udokumentowania 

przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku 

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną 

na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku 

każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.  

 

W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć: 

- studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.  

- studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap 

- słuchacze studiów podyplomowych. 

Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta UW i nie może być w żaden sposób 

urlopowany. 

9 



„Cudze umowy” 

• Student NIE może ubiegać się o wyjazd z tzw. "cudzej 

umowy", tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż 

macierzysta.  

• Wyjątek stanowią doktoranci Szkół Doktorskich, którzy 

mogą korzystać z „cudzych umów” na 

zasadach określonych we Wstępnych Ogólnych Zasadach 

Kwalifikacji (pkt 12). 

 



studia międzyobszarowe i pokrewne kierunki 

• Studenci studiów międzyobszarowych (np. MISH) mogą ubiegać się o 

kwalifikację wyłącznie w ramach kierunków wchodzących w skład 

studiów; Studenci ci podlegają tym samym kryteriom kwalifikacji co 

studenci danej jednostki. 

• Stypendium Erasmus może być przyznane tylko studentowi 

podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub 

pokrewnym kierunku.  

• Pokrewne kierunki dla WSUW to np. WSNS i IPS 
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wysokość stypendium 

Stypendium Erasmus SMS przysługuje wyłącznie za czas spędzony w kraju uczelni 

przyjmującej i w r. akad. 2022/23 wynosi miesięcznie:  

a. 550 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 

Szwecja;  

b. 500 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, 

Portugalia, Włochy;  

c. 450 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, 

Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.  

d. Wielka Brytania 520 euro - w związku z brexitem studentom/ absolwentom 

zakwalifikowanym do organizacji przyjmującej Wielkiej Brytanii będzie przyznane 

stypendium wyłącznie z projektu KA103/2020 (2020-1-PL-KA103-079005). Mobilność 

studentów zakwalifikowanych do Wielkiej Brytanii musi zakończyć się najpóźniej 

31.05.2023 roku, dlatego studentów do Wielkiej Brytanii należy kwalifikować jedynie na 

semestr zimowy 
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osoby z orzeczeniem niepełnosprawności 

Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma wsparcie 
uzupełniające (w formie ryczałtu) w wysokości 250 euro/ miesięcznie, po 
przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.  

Jeżeli koszty przyznanego wsparcia uzupełniającego, wypłacanego w formie 
ryczałtu będą niewystarczające, student z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności może ubiegać się o dodatkowe fundusze, na podstawie 
specjalnego (oddzielnego) wniosku, skierowanego do Biura Współpracy z 
Zagranicą UW, do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Dodatkowo 
przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczona na podstawie kosztów 
rzeczywistych, wymagać zatem będzie udokumentowania w formie dowodów 
finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich wysokości 
podejmuje FRSE NA na wniosek UW.  
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Ogólne zasady dotyczące stypendium 

1. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium 

finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium 

rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O 

zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.  

 

2.W jednym roku akademickim: 

MINIMALNY OKRES MOBILNOŚCI (studia częściowe) = 3 MIESIĄCE (90 dni),  

MAKSYMALNY = 11 MIESIĘCY (330 dni) 

Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).  

 

3. Studentowi może zostać przyznana „mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy (360 dni) na 

każdym stopniu studiów (I, II lub III) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę.  

W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu pobytu zostanie odjęty okres, przez który student 

przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus na danym stopniu 

studiów (ze stypendium lub bez, na UW lub innej polskiej lub zagranicznej uczelni).  
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rekrutacja w WSUW 
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Komisja kwalifikacyjna WSUW 

 

Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności:  

liczby studentów podlegających wymianie 

długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry) 

stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego) 

poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego. 

 

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Socjologii UW:  

dr Agnieszka Jasiewicz (wice-dyrektor ds dydaktycznych WSUW, Przewodnicząca Komisji) 

dr Tomasz Rawski (koordynator ds międzynarodowej mobilności WSUW) 

p.Kamil Lebnicki (przedstawiciel Samorządu Studentów WSUW) 

 

Komisja WS UW, między innymi: 

- ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed 

rozpoczęciem procesu kwalifikacji – patrz kryteria rekrutacji WSUW/ 

- decyduje, w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe 

kandydatów/ 
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Podstawowe kryteria kwalifikacji na UW 

 

TRZY WARUNKI WEJŚCIOWE: 

(a) średnia ocen co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki 

(b) maksymalnie jeden warunek 

(c) znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości 

(zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+) 

 

 

• Zaleca się, aby pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus mieli kandydaci 

ubiegający się o nie po raz pierwszy. 
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Kryteria rekrutacji WSUW  

2022/2023 

Maksymalna liczba punktów, jaka kandydatka/kandydat mogą uzyskać podczas rekrutacji 

wynosi 100 punktów. Przydzielane są one w następujący sposób: 

 

 1. Wyniki w nauce z całych studiów: maksymalnie 50 punktów za średnią 5.0 

 2. Uczestnictwo w zajęciach merytorycznych w języku obcym 25 punktów (0 pkt - brak 

 uczestnictwa, 25 pkt - uczestnictwo) 

 3. Umiejętności językowe max. 15 punktów (C1 egzamin: 15 pkt, B2 egzamin: 10 pkt, 

 lektoraty B2: 5 pkt lub odpowiadające poziomem certyfikaty) 

 4. Pisemne uzasadnienie chęci wyjazdu 10 punktów: można wskazać 3 uczelnie i 

 uszeregować je w kolejności. 
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Odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej 

Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji: 

•  w pierwszej kolejności do dziekana/ kierownika jednostki, w której student 

realizuje studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. 

„cudzej umowy”, tj. zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego 

Komisji.  

• Od decyzji dziekana lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do 

prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest 

ostateczne.  
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Terminy kwalifikacji! 

 

• składanie dokumentów w wersji elektronicznej  

- adres: erasmuskarowa@gmail.com - prosimy o właściwe opisanie 

plików (nazwisko_imię_zawartośćpliku) 

• okres składania: 28.02.2022 – 11.03.2022 

• wyniki: 15.03.2022 

• możliwość odwołania: 15.03.2022 - 19.03.2022 

• ostateczne zgłoszenie do BWZ - do 22.03.2022. 
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Po rekrutacji – sprawy ogólne 

Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest jedynie KANDYDATEM do 
stypendium do czasu: 

a) opublikowania przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie 
Erasmus+ 2022; 
b) poinformowania Uniwersytetu Warszawskiego przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji 
(FRSE) o przyznanych funduszach na rok akademicki 2022/2023; 
c) pisemnego potwierdzenia o przyznanym stypendium wysłanego przez Biuro 
Współpracy z Zagranicą (BWZ) na uniwersytecki adres poczty elektronicznej 
studenta. 

 
Każda osoba, k t ó r ej   p r z y z n a n o    s t y p e n d i u m   na wyjazd jest 
osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu: 

(a) pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia 
(b) podpisania umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim (UW).  
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Po rekrutacji – przekazanie listy 

kandydatów  do BWZ 

 

Kandydatom zgłoszonym do 22 marca 2022 r. będzie przyznane 
stypendium Erasmus zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej, o ile FRSE 
przyzna UW wystarczające środki. 

W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, 
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria 
dot. okresu wypłaty stypendium, przy czym najważniejsze kryterium w 
przyznawaniu stypendium będzie stanowić średnia ocen 
 

Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na 
rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni i zgodnie z 
ostateczną decyzją prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia 
niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania. 
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Po rekrutacji - rezygnacje 

 

Jeżeli student, któremu przyznano stypendium Erasmus, rezygnuje z 

wyjazdu, koordynator ds. mobilności zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z 

listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium Erasmus według zasad 

ogólnych. Komisja sporządzi szczegółową listę rankingową rezerwowych 

kandydatów do stypendium Erasmus.  
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Po rekrutacji - dokumenty: 
 

1.  umowa indywidualna 

2.   learning agreement 

3. test poziomujący 



1. umowa indywidualna z BWZ 

• Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do 

podpisania umowy indywidualnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub 

korespondencyjnie.  

• Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/semestru/trymestru w uczelni 

zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy Erasmus i 

stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus w roku 

akademickim 2022/23.  

• W momencie podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden 

warunek. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd 

wydana co najmniej przez koordynatora ds. mobilności. 
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2. Learning agreement / 

Porozumienie o programie zajęć 

• Learning Agreement/Porozumienie: 

- to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, 

- zatwierdzana przez koordynatora ds mobilności WSUW, 

- określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej,  

- wskazująca liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za zaliczenie każdych zajęć. 

 

• LA/Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni. 
Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem 
studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Do “Porozumienia” można później 
wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane w formie pisemnej przez 
obie uczelnie i studenta. 

Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne 
zaliczenie etapu studiów/zajęć przez uczelnię macierzystą. 

Wybór przedmiotów - konieczność zrealizowania 30 pkt ECTS przez jeden 
semestr lub 60 pkt ECTS przez 2 semestry. 

Możliwość obniżenia liczby do 20 pkt ECTS w specjalnym przypadku. 
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Przedmioty w WSUW i na wymianie 

 1 Student z oferty jednostki przyjmującej wybiera przedmioty odpowiadające treściami 

programowymi przedmiotom obowiązkowym prowadzonym w WS dla danego roku studiów (pomaga mu 

w tym Koordynator wymiany, w razie wątpliwości zasięgając opinii koordynatora danego przedmiotu). 

Jeśli program wybranego odpowiednika obejmuje tylko część materiału, koordynator przedmiotu na 

prośbę dyrektora wyznacza zakres różnic programowych, które student po powrocie powinien zdać w celu 

zaliczenia przedmiotu. 

 2 Student wybiera przedmioty za liczbę ECTS odpowiadającą co najmniej liczbie ECTS do 

uzyskania w danym semestrze/roku. 

 3 Przedmioty wybrane w jednostce przyjmującej jako odpowiedniki przedmiotów obowiązkowych, 

seminariów badawczych i seminariów licencjackich bądź magisterskich są wpisane do umowy z jednostką 

przyjmującą wraz z odpowiednikami w programie WS i liczy się za nie tyle punktów, ile przewidziano dla 

odpowiedników w WS (lub połowę punktów w razie zaliczenia jednego semestru przedmiotu rocznego). 

 4 Jeśli przedmiot realizowany za granicą jest zaliczany jako odpowiednik przedmiotu kursowego w 

WS, to nie można zaliczyć go również jednocześnie jako przedmiotu fakultatywnego (chyba że pojawi się 

nadwyżka punktów (przedmiot obowiązkowy w WS ma mniej punktów, niż odpowiednik zagraniczny), 

wówczas przedmiot można wpisać jako fakultet z liczbą ECTS równą nadwyżce punktów). 
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Kursowe przedmioty roczne 

 1 Kursowy przedmiot roczny 

 a Jeśli student wyjeżdża na rok, dwa semestry tego przedmiotu zaliczone za granicą zalicza się jako dwa semestry zaliczone w WS 

(zaliczenie wpisuje i ocenę przepisuje dyrektor), a egzamin z przedmiotu będącego odpowiednikiem wpisuje się jako egzamin z przedmiotu 

kursowego w WS. Student jest dorejestrowywany do przedmiotu po powrocie. 

 b Jeśli student wyjeżdża na jeden semestr, semestr tego przedmiotu zaliczony za granicą zalicza się jako semestr zaliczony w WS 

(zaliczenie wpisuje dyrektor) i student jest traktowany tak, jak gdyby zaliczył semestr w WS. Obowiązek zdania egzaminu stosuje się, 

niezależnie od tego, na który semestr student wyjeżdża. Nieobecność na egzaminie wynikająca z różnych terminów zakończenia semestru 

w WS i w jednostce przyjmującej traktowana jest jako usprawiedliwiona. Student jest dorejestrowywany do przedmiotu po powrocie. 

 

 1 Jeśli student wyjeżdża na rok, dyrektor zalicza odpowiednik (patrz 1a) powyżej). 

 2 Jeśli student wyjeżdża na semestr: Przed wyjazdem student rejestruje się w USOS na seminarium badawcze. Przedmiot 

realizowany za granicą jest wpisywany w umowie jako odpowiednik danego seminarium badawczego. Dyrektor zalicza semestr zaliczony za 

granicą jako semestr seminarium badawczego. Prowadzący seminarium wybrane przez studenta dołącza studenta do zespołu 

przygotowującego raport i może nałożyć na studenta obowiązek wykonania dodatkowej pracy (ale nie w wymiarze odpowiadającym całej 

pracy wykonanej przez uczestnika seminarium w WS w danym semestrze). Student przebywający za granicą ma obowiązek uczestniczyć w 

przygotowaniu raportu w formie wyznaczonej przez prowadzącego seminarium (jeśli raporty mogą być przygotowywane grupowo, 

prowadzący nie może nałożyć na studenta obowiązku przygotowania raportu samodzielnie). W USOS student otrzymuje zaliczenie 

seminarium tak, jak gdyby uczestniczył w nim przez cały rok. 

 1 Jeśli student wyjeżdża na rok, dyrektor zalicza odpowiednik (patrz 1a) powyżej). Obowiązek zgłoszenia promotora i tematu oraz 

obowiązek napisania całości, dwóch rozdziałów lub rozdziału pracy dyplomowej stosuje się niezależnie od tego, na który semestr student 

wyjeżdża. 

 2 Jeśli student wyjeżdża na semestr: Przed wyjazdem student rejestruje się w USOS na seminarium, a przedmiot realizowany za 

granicą jest wpisywany w umowie jako odpowiednik danego seminarium. Dyrektor zalicza semestr zaliczony za granicą jako semestr 

seminarium. Prowadzący może nałożyć na studenta obowiązek wykonania dodatkowej pracy związanej z zaliczeniem semestru (ale nie w 

wymiarze odpowiadającym całej pracy wykonanej przez uczestnika seminarium w WS w danym semestrze). Obowiązek zgłoszenia 

promotora i tematu oraz napisania całości, dwóch rozdziałów lub rozdziału pracy dyplomowej stosuje się. W USOS student otrzymuje 

zaliczenie seminarium tak, jak gdyby uczestniczył w nim przez cały rok. 
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Zaliczanie przedmiotów 

 1 Student może według swojego wyboru: 

 a zaliczać przedmiot eksternistycznie (egzamin/zaliczenie następuje w pierwszej sesji po powrocie z wymiany), liczba 

przysługujących terminów zaliczenia i skutki niezaliczenia są takie same, jak w przypadku studenta nie wyjeżdżającego na 

wymianę. 

 b zaliczać przedmiot, uczestnicząc w zajęciach po powrocie (student ma wówczas prawo rejestracji na przedmiot w 

najbliższym okresie, gdy jest on prowadzony, i ma prawo zaliczyć rok bez wpisu warunkowego (przeniesienie zaliczenia 

przedmiotu). 

 2 Student zaliczający eksternistycznie jakikolwiek przedmiot ma obowiązek zarejestrować się na ten przedmiot w USOS. 

 3 Koordynatorzy przedmiotów kursowych (z wyjątkiem zajęć z metod badań jakościowych i ilościowych) ustalają zakres 

wymagań wobec studentów, którzy są nieobecni w pierwszym lub drugim semestrze lub w czasie całego roku, po których 

spełnieniu student może uzyskać eksternistyczne zaliczenie przedmiotu, i przekazują je Koordynatorowi wymiany Erasmus. 

Zakres wymagań dla zaliczenia przedmiotów kursowych w danym roku akademickim powinien być jednakowy wobec 

wszystkich studentów wyjeżdżających. 

 4 Prowadzący seminaria badawcze, licencjackie, magisterskie i zajęcia z metod ilościowych i jakościowych ustalają 

indywidualnie ze studentami zasady zaliczenia eksternistycznego (zakres materiału/pracy do wykonania); student przekazuje te 

ustalenia na piśmie (z podpisem prowadzącego) Koordynatorowi wymiany, który przekazuje je dyrektorowi jako załącznik do listy 

wyjeżdżających studentów 
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3. test poziomujący znajomość języka obcego 

• Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w 

którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, 

fińskiego, francuskiego,greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, 

rumuńskiego, słowackiego, włoskiego, szwedzkiego i węgierskiego). Język wskazywany jest przez uczelnię 

przyjmującą. 

• Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, 

jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.  

Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS 

„Online Linguistic Support -   OLS”.  

Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus 

• linki do testów OLS dla studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym będą prawdopodobnie 

rozesłane w czerwcu, a dla wyjeżdżających w semestrze letnim w listopadzie; 

• W przypadku Humboldt-Universität w Berlinie trzeba liczyć się z koniecznością przystąpienia do testu 

wewnętrznego na uczelni przyjmującej z jęz. niemieckiego - nawet jeśli studia będą w jęz. angielskim. 
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Znajomość języka 

• Język, w którym zamierzacie studiować powinniście znać w stopniu 

gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Warto korzystać z 

różnych okazji by “osłuchać się” z językiem przed wyjazdem - radio, filmy w wersji 

oryginalnej, wykłady online. 

• Możecie wziąć udział w kursach przygotowawczych języka obcego w Waszej 

uczelni przed wyjazdem lub już za granicą w uczelni przyjmującej (jeżeli takie 

kursy są organizowane).  

• Można skorzystać z kursu on-line OLS języka, z którego pisało się test lub języka 

urzędowego kraju, do którego się wyjeżdża (w zasadach BWZ są wymienione 

języki z których pisze się testy i z tych języków prowadzone są kursy) 

• aby uczestniczyć w kursie on-line należy zwrócić się do BWZ o voucher - nie są tu 

potrzebne żetony 
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Zakwaterowanie 

• Pokój w akademiku: kontakt z jednostką uczelni przyjmującej, 

która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. 

Warto poszukać w internecie. 

• Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych 

możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań). 
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Ubezpieczenie 

 

• Podstawowym ubezpieczeniem jest karta EKUZ (nie dotyczy studentów 

wyjeżdżających do Turcji i Macedonii Północnej - muszą się ubezpieczyć prywatnie) 

• dodatkowe ubezpieczenie jest obowiązkowe, ale BWZ nie wymaga polisy na etapie 

podpisywania umowy 
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wyzwania, problemy, szanse 
• dłuższy pobyt w obcym kraju - bariery językowe i kulturowe, trudności z 

odnalezieniem się 

• problemy z administracją uczelnianą i utrudniony kontakt z koordynatorem 

• rozczarowanie poziomem i wyborem zajęć, zmiany w kryteriach zapisywania się na 

zajęcia 

• problemy językowe - kursy “mieszane” w jęz. lokalnym i angielskim 

 

• warto skalkulować budżet tak by mieć 50 euro miesięcznie w zapasie - oraz 

przygotować się, że stypendium nie pokrywa całości wydatków na miejscu 

• nowe pomysły - naukowe, zawodowe, życiowe 

• nowe perspektywy i punkty widzenia 

• nowi ludzie! 

• możliwość przedłużenia na drugi semestr (brak finansowania) 

• doświadczenia, z których można korzystać po powrocie do Polski 
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Uniwersytet Destynacja Erasmus Kontakt 
W czym mogę 

pomóc? 

Bordeaux, Francja Jowita Jerke 
Fb: Jowita Jerke (Tivoya) 

mail: 

j.jerke@student.uw.edu.pl 

Ze wszystkim. Nie tylko w sprawie 

porad na temat uczelni francuskich, 

ale też innych krajów, ponieważ 

pracuję jako doradca w wyborze 

studiów zagranicznych 

Braga, Portugalia Angelika Buza 
Fb: Angelika Buza 

mail: 

ak.buza@student.uw.edu.pl 

Ze wszystkim… co związane jest z 

Erasmusem ;). 

Coruña, Hiszpania Ola Zalewska 

Fb: Ola Zalewska 

mail: 

o.zalewska@student.uw.edu

.pl  

Opowiem wszytko  co wiem o 

uczelni oraz odpowiem na 

generalne pytania dotyczące 

Erasmusa w Hiszpanii  

Monachium, 

Niemcy 
Tymoteusz Ogłaza 

Fb: Tymoteusz Ogłaza 

WhatsApp: +48 500 532 

560 

Ze wszystkim od mieszkania w 

Monachium, przez warunki 

studiowania, po najtańsze 

supermarkety. 

https://www.facebook.com/Tivoya
mailto:j.jerke@student.uw.edu.pl
mailto:j.jerke@student.uw.edu.pl
https://www.facebook.com/angelika.buza
https://www.facebook.com/angelika.buza
mailto:ak.buza@student.uw.edu.pl
mailto:ak.buza@student.uw.edu.pl
https://www.facebook.com/ozalewska
https://www.facebook.com/ozalewska
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002148626565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002148626565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002148626565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002148626565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002148626565
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002148626565


doświadczenia studentek i 

studentów - University of Cagliari 

W środku semestru jest taka "mini sesja" i przez dwa tygodnie nie ma zajęć, za to są egzaminy 

połówkowe (nie ze wszystkich przedmiotów).  

 

Blokowy zestaw zajęć (to, że w tygodniu ma się np. trzy razy ten sam przedmiot trwający średnio 1,5 

godz., przez co nie ma możliwości żeby student miał więcej niż 6 przedmiotów w semestrze - średnio 

mają po cztery) sprawia, że włoscy studenci są obłożeni mniejszą ilością pracy. 

 

Albo może to tylko moje odczucie, że mają lżej (ale jak porównam ich egzaminy z polskimi egzaminami 

to mam wrażenie, że to jakieś wakacje są, a nie sesja). Piszą też więcej egzaminów, a mniej raportów 

oraz mają więcej prezentacji w porównaniu do studentów WS.  

 

System oceniania jest również inny. Każdy egzamin/ prezentacja/ raport itp. są oceniane w skali 0-30, a 

żeby zaliczyć należy uzyskać min. 18 pkt. Tak więc włoscy studenci nie mają ocen, a punkty. Każdy 

niezdany egzamin można poprawić podchodząc do niego jeszcze raz w tej samej sesji (zazwyczaj 

wyznaczane są dwa terminy, bo sesja - nie licząc tej mini sesji w środku semestru - trwa ok. miesiąca) 

lub napisać go ponownie w następnym roku jeżeli nie powiedzie są też za drugim razem. Co ciekawe nie 

ma konsekwencji finansowych z powody repety.  

 

Również atmosfera na zajęciach jest troszeczkę inna. Chociaż prowadzący są tytułowani per 

Professore, to jednak daje się odczuć luźniejszy klimat. Prowadzący też dosyć często żartują ze 

studentami. 
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Doświadczenia - Humboldt-

Universitat zu Berlin - język 

Ogólnie nie radzę wybierać się na HU nie znając niemieckiego w ogóle. Dla osób nieczujących się silnie z 

niemieckim, HU proponuje wzięcie udziału w miesięcznym kursie językowym. Rok akademicki rozpoczyna się w 

październiku, kurs zaś trwa przez cały wrzesień. 

 

 

Humboldt weryfikuje poziom językowy jeszcze we własnym zakresie. „C Test” jest przeprowadzany internetowo 

(wskazówka z szarej strefy - można go sobie przećwiczyć tutaj, podając nie swoje dane - 

https://anmeldung.sprachenzentrum.hu-berlin.de/cgi/ctest2.cgi?testcode=61a4b9a75bebbb3af41cc3965cdbcd1d 

  

W regulaminie studiowania napisane jest, iż mając mniej, niż 61pkt nie można uczestniczyć w wymianie, jednakże 

w praktyce progi ustalane są wewnątrz departamentów. Dla Socjologii (SoWi – Sozialwissenschaften) jest to 

51pkt. Takie dane da się znaleźć na stronie wydziału (choć prawdopodobnie tylko po niemiecku). 

 

Problemem są też zajęcia po angielsku. Nie ma ich na SoWi wiele, w sumie analogicznie do sytuacji na WS – po 

kilka na semestr, a chętnych do zapisania się jest dziesiątki.  

 

Lista przedmiotów na nowy semestr jest publikowana dość późno, w przypadku semestru zimowego była to 

bodajże końcówka sierpnia. Na zajęcia musimy zapisywać się rejestracją karteczkową. Jako Erasmusi powinniśmy 

mieć pierwszeństwo przyjęcia, w praktyce jednakże nie zawsze ten argument skutkuje. 

Ja problem związany z chęcią/potrzebą uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim 

rozwiązywałam uczęszczaniem na zajęcia na różnych wydziałach HU.  
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Doświadczenia - Humboldt-Universitat 

zu Berlin - mieszkanie i studia 

Mieszkanie: 

Po przygodzie związanej z prawie byciem oszukaną przy wynajmie mieszkania postanowiłam zostać przy akademiku.  

 

Zależało mi na jednym z tańszych, niestety nie zdążyłam tak szybko wpłacić depozytu (aby mieć wybór, depozyt należy 

wpłacić, jak tylko organizacja zajmująca się wszystkimi akademikami wyśle e-mail, że otwiera nabory).  

 

 

 Aby aplikować o akademik trzeba być już uznanym przez HU, a że deadline aplikacji (przynajmniej w moim przypadku) był 

dużo wcześniej, niż sekretariat SoWi dotarłby do mojej kandydatury w celu potwierdzenia, nadania mi numeru albumu, itp., 

to trzeba samemu przypilnować tę kwestię. Zwracam uwagę, iż aby zostać uznanym, trzeba podać wynik C Testu. 

Akademik polecam. Owszem, jest daleko od centrum, owszem, pożera praktycznie całe stypendium, aczkolwiek od razu 

wchodzi się w środowisko studenckie i nawiązuje relacje 

 

 

Studia 

Poziom prowadzenia zajęć jest bardzo wysoki, a warunki wymagające, zazwyczaj dużo bardziej, niż na UW. W Niemczech 

panuje też dużo mniejsza nonszalancja pod kątem formalnym, np. w pisaniu prac. 

na HU jest jasna postawa – studiuje się po to, by, za pomocą wyuczonych narzędzi, dokonać analizy i wyrobić sobie opinię. 

Żadna praca opisowa albo jedynie streszczająca zadane teksty nie zostanie przyjęta – trzeba dodać własny komentarz. To 

jednakże również skutkuje zupełnie innym podejściem do studenta, które odchodzi od naszej „szkolnej” atmosfery.  

 

WAŻNE: Nie wszystkie (a właściwie większość nie) przedmioty w systemie niemieckim kończą się oceną – czasem 

przyznawane są tylko punkty. My generalnie powinniśmy zaliczać zajęcia w sposób porównywalny do naszego, wobec 

czego oceny są potrzebne. Dlatego po dostaniu się/dopisaniu się na zajęcia warto upewnić się u prowadzącego, co trzeba 

będzie (dodatkowo!) wykonać, aby otrzymać stopień. Zazwyczaj jest to esej/raport z badania. 
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Doświadczenia - Universitat 

de Barcelona 

 

 

 

 

 

Oferta, poziom i wymagania z zakresu socjologii były... praktycznie nieobecne. Zdecydowałem się 

na wymianę ponieważ pojechałem dostać się na staż, co udało mi się zrealizować. Właściwie 

żałuję że nie aplikowałem po Erasmus - praktyki, ponieważ miałem do wyboru nie 10, nie 15, a 3 

zajęcia z socjologii w semestrze, na który wyjechałem, więc teraz mam do zrealizowania 12 

przedmiotów. 

 

Oczywiście słońce i niebieskie niebo to świetna sprawa, oprócz stażu zrealizowałem 

przygotowania do pracy magisterskiej.. 

 

Przedmioty są tak skonstruowane - oczywiście mówię tylko o tych z bardzo ograniczonej oferty 

anglojęzycznej - że nie da się ich oblać. Oceny cząstkowe składają się z bardzo prostych prac, na 

które w zasadzie tylko trzeba się stawić. Nie jest to reguła, ale takie było moje doświadczenie.  
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Doświadczenia: Universidade 

Nova de Lisboa 

 

 

Wydział z którym mamy podpisaną umowę jest uznawany za najlepszy w mieście jeśli chodzi o nauki społeczne i 

może rzeczywiście tak jest, ale niestety organizują bardzo mało zajęć po angielsku.  

 

Na licencjacie jest łatwiej, ale w tym roku przyjęli zasadę, według której studenci II stopnia nie mogą zapisywać się 

na zajęcia z I stopnia (co zazwyczaj przechodzi bez problemu), więc bardzo ciężko było mi cokolwiek wybrać. 

 

Nie jest to niemożliwe oczywiście, udało mi się dogadać z jednym z prowadzących, więc chodzę na zajęcia po 

portugalsku, a esej zaliczeniowy piszę po angielsku.  

 

Niemniej jednak było z tym sporo zamieszania i jest to też główny powód tego, że wylądowałam na zajęciach, z 

których chciałabym teraz zrezygnować.  

 

Również z tego powodu ktoś kto pojedzie tam w przyszłym roku może mieć trudności ze znalezieniem 

odpowiedników zajęć w WS-ie, ponieważ departament Socjologii nie organizuje po angielsku absolutnie niczego i 

trzeba się zapisywać na to co jest, nie ma wyboru. Oprócz tego kontakt z lokalnym koordynatorem bywał dość 

trudny. 

 

Jest to chyba jedyny duży minus Erasmusa w Lizbonie, bo miasto jest cudowne i na pewno nikt nie będzie 

żałować przyjazdu tutaj. Bardzo fajna jest możliwość chodzenia na darmowy kurs portugalskiego dla studentów 

zagranicznych. 
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Doświadczenia: Universita degli 

Studi di Roma "La Sapienza" 

• Mój pobyt na uniwersytecie La Sapienza oceniam bardzo pozytywnie. Przede wszystkim 

warto wiedzieć, że studiowanie socjologii na Sapienzy jest dla osób, które znają język włoski 

(wydział nie oferuje zajęć po angielsku). Z własnego doświadczenia radzę od razu po 

przyjeździe zapisać się do włoskiej służby zdrowia i wyrobić tzw. codice fiscale. Poza tym, 

należy zawczasu znaleźć pokój na wynajem (szczególnie w przypadku wyjazdów na pół 

roku), najlepiej w okolicy metra, ponieważ autobusy kursują z dużymi opóźnieniami. Jednak 

wszystkich, którym włoski chaos nie jest straszny, z całego serca zachęcam do studiów w 

Rzymie. Jest to okazja do poznania miasta (z kartą MIC wstęp do wielu muzeów i udział w 

niektórych wycieczkach z przewodnikiem jest darmowy). Na uniwersytecie działa koło 

teatralne, kilka chórów i orkiestr, a lokalna grupa ESN oferuje międzynarodowe spotkania 

i wyjazdy. Zajęcia, które wydawały mi się najbardziej ciekawe  to "Antropologia dei 

patrimoni culturali", "Sociologia visuale" (w ramach przedmiotu "Teoria e ricerca sociale") i 

"Sociologia dei gruppi e delle reti sociali" (te ostatnie wiązały się z częstą pracą w grupie). 

Polecam korzystanie ze stołówek uniwersyteckich (cena to 3 euro za obiad z deserem i 

nielimitowanymi napojami). Chociaż miasto jest głośne, można tu znaleźć niejedno spokojne, 

mniej turystyczne miejsce. 



po powrocie 
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transcript of records/ wykaz 

zaliczeń 

Wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których student uczestniczył w 

uczelni zagranicznej, 

- wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS, 

- oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a 

także zgodnie ze skalą ECTS, 

- do przedstawienia i zatwierdzenia przez koordynatora ds Erasmusa WSUW. 
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wypełnienie zobowiązań wynikających z 

umowy z uczelnią macierzystą 

• WS UW: dopełnienie formalności związanych z zaliczeniem 

okresu studiów zrealizowanego za granicą 

• BWZ: finansowe rozliczenie się z uczelnią - dokument 

potwierdzający pobyt w uczelni zagranicznej - student jest 

rozliczany z dokładnością co do dnia (miesiąc = 30 dni) 

• BWZ: test językowy OLS jest również po powrocie, chyba że 

student/ka w teście przed wyjazdem miał/a wynik C2 

• BWZ: wypełniona ankieta ewaluacyjna on-line - link do ankiety 

generuje narzędzie Komisji Europejskiej (Mobility Tool) i jest 

wysyłany zwykle w ostatni dzień pobyt zgodnie z zawarta umowa 

finansową 
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dziękuję 
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