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Zaświadczenie o okresie studiowania – Letter of Confirmation
(Komunikat BWZ nr 27/16/SMS/2016/2017)

Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową stypendialną każdy student powracający z
wymiany musi dostarczyć/przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zaświadczenie o
okresie studiowania (Letter of Confirmation).
Zaświadczenie nie może być wystawione i podpisane przez uczelnię zagraniczną wcześniej
niż 7 dni (kalendarzowych) przed końcem okresu studiowania podanym w zaświadczeniu. Wzór
zaświadczenia dostępny jest tutaj.
Zgodnie z zasadami programu Erasmus żadne dodatkowe stypendium nie może być
przyznane po powrocie z wymiany. Dlatego po pobraniu Letter of Confirmation należy sprawdzić,
czy potwierdzony przez uczelnię zagraniczną okres studiów jest zgodny z tym wpisanym do
umowy stypendialnej. W tym celu należy:
1. zalogować się do własnego profilu USOSweb, wejść do zakładki: wyjazdy>podgląd< dane
szczegółowe wyjazdu ;
2. sprawdzić, jakie daty były wpisane do umowy stypendialnej (data początku z umowy
finansowej, data końcowa z umowy finansowej).
W dwóch przypadkach należy JESZCZE PODCZAS POBYTU za granicą przesłać skan
Letter of Confirmation do BWZ:
1. gdy data początku lub końca jest inna niż ta wstawiona do umowy stypendialnej, co powoduje
wydłużenie okresu studiowania;
2. gdy długość pobytu jest dłuższa niż 5 miesięcy (dotyczy wyjazdów semestralnych) i/lub już na
etapie podpisywania umowy występował w niej okres z zerowym finansowaniem.
Skany Letter of Confirmation należy przekazać:
 studenci z nazwiskiem na literę od A do K na adres: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl
 studenci z nazwiskiem na literę od L do P na adres: ewa.makal@adm.uw.edu.pl
 studenci z nazwiskiem na literę od R do Ż na adres: monika.satala@adm.uw.edu.pl
Na podstawie skanów Letter of Confirmation pracownicy BWZ sporządzą i prześlą aneks do
umowy z przyznanym stypendium za cały okres studiów zgodny z wystawionym zaświadczeniem
(nie więcej niż 10 miesięcy).
Dodatkowe fundusze zostaną wypłacone wraz z ostatnią ratą stypendium po spełnieniu
warunków wymienionych w umowie stypendialnej.
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