Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103)
Nadanie licencji do testów językowych OLS (Online Linguistic Support)
studentom wyjeżdżającym w semestrze letnim
(Komunikat BWZ nr 24/16/SMS/2016/2017)

1.

Studentom, którzy podczas kwalifikacji złożyli oświadczenie, że będą studiowali za granicą w
języku angielskim, czeskim, duńskim, greckim, hiszpańskim, portugalskim, szwedzkim,
włoskim, francuskim lub niemieckim, BWZ nada 14 listopada 2016 r. licencje do
obowiązkowego testu poziomującego znajomość języka.

2.

Można sprawdzić, czy takie oświadczenie zostało złożone w systemie USOSweb (wymiana
studencka > wyjazdy > podgląd).

3.

Każdy student otrzyma link do testu wysyłany przez narzędzie informatyczne Komisji
Europejskiej (OLS-Online Linguistic Support) na adresy mailowe wpisane do USOS.

4.

Link do testu będzie aktywny do 13 grudnia 2016 r.

5.

Studenci, którym zmienił się wiodący język studiów (tzn. w Learning Agreement mają
uzgodnioną większość przedmiotów prowadzonych w innym języku niż wskazanym w
oświadczeniu) proszeni są o wysłanie na adres anna.piasecka@adm.uw.edu.pl informacji, w
jakim języku będą studiować oraz jaki jest poziom znajomości tego języka.

6.

Przed przystąpieniem do testu należy koniecznie zmienić zapisy w rubryce dot. początku i
końca okresu mobilności (Mob. start date oraz Mob. end date). W przeciwnym razie po
wypełnieniu testu pierwszego „przed”, system wyśle kolejny link do testu „po”. Test
poziomujący „po” należy wypełnić najwcześniej w miesiącu, w którym kończy się mobilność.

7.

Przypominamy, że wypełnienie testu poziomującego on-line stanowi m. in. podstawę do
wypłaty funduszy Erasmus. Studenci, którzy do 18 listopada br. nie otrzymają linku do testu,
proszeni są o kontakt z p. Anną Piasecką (anna.piasecka@adm.uw.edu.pl).

8.

Studenci, którzy osiągną z testu wynik A1, A2 lub B1, otrzymają informację o obowiązkowym
kursie językowym on-line.

9.

Studenci, którzy osiągną wynik B2 lub C1 i chcieliby dobrowolnie uczestniczyć w
językowym on-line, proszeni są o zgłoszenie tej chęci tylko e-mailowo na
anna.piasecka@adm.uw.edu.pl. Można wziąć udział w kursie innego języka, niż
wykładów (np. student studiujący w uczelni hiszpańskiej w języku angielskim
uczestniczyć w kursie języka hiszpańskiego).
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Uwaga! Jeden student ma prawo tylko do jednego kursu, nie może zatem uczestniczyć np. w kursie
języka angielskiego ORAZ hiszpańskiego.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości OLS podniesienia kompetencji językowych!
Warszawa, 10.11.2016 r.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

