
                                                   
  

  
  

KKoommuunniikkaatt  BBWWZZ  nnrr  1155//1188//SSMMSS//22001188//22001199  ((KKAA110033//1188))  
PPooddppiissyywwaanniiee  uummóóww  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  EErraassmmuuss  --  ssttuuddiiaa  cczzęęśścciioowwee  22001188//22001199  

  

AA..    UUmmoowwyy  bbęęddąą  ppooddppiissyywwaannee  oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  66  ssiieerrppnniiaa  bbrr..    WWzzóórr  uummoowwyy  jjeesstt  ttuu..  

BB..    ZZ  kkoommpplleetteemm  ddookkuummeennttóóww  zzaapprraasszzaammyy  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  nnaa  22--33  ttyyggooddnniiee  pprrzzeedd  wwyyjjaazzddeemm. 
   
Będziemy wielce zobowiązani za stosowanie się do powyższej prośby! 
Uwaga! Aby stypendium wpłynęło na Twoje konto, gdy będziesz jeszcze w Polsce, umowę musisz podpisać ok. 
2-3 tygodnie przed wyjazdem. Jeśli nie możesz w tym terminie przyjść do BWZ, możesz umowę podpisać nawet jeden 
dzień przed wyjazdem, jednak wtedy pieniądze znajdą się na Twoim koncie, gdy będziesz już za granicą. 
  

C. Osoby, które już wyjechały i nie wracają do Polski lub nie mogą przyjść do BWZ, prosimy o kontakt e-mailowy od 
6 sierpnia: ewa.rak@adm.uw.edu.pl   
 

We kindly inform you that you can sign an individual financial agreement at the International Relations Office (IRO) 
starting from 6th of August. Students who have already left Poland are requested to contact Ms. Ewa Rak after 6th 
August: ewa.rak@adm.uw.edu.pl  

       
  

          PPrrzzyyppoommiinnaammyy  oo  oobboowwiiąązzkkuu  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  ww  BBWWZZ//  WWhhaatt  ttoo  bbrriinngg  ttoo  tthhee  IIRROO??  
 

1) Learning Agreement część BEFORE the Mobility, podpisaną przez wszystkie strony (wystarczy wydruk ze 
skanu); Learning Agreement BEFORE the Mobility part signed by all parties; 

 

2) potwierdzenie przyjęcia na studia wydane przez uczelnię zagraniczną, tzw. Letter of Acceptance/Admission lub 
wydruk z poczty e-mailowej, z którego wynika do kogo e-mail był adresowany; Letter of Acceptance/Admission; 

 

3) musisz również uzupełnić e-Learning Agreement UW (czyli elektroniczne Porozumienie o programie studiów 
UW); you have to complete your e-Learning Agreement in your USOSweb profile; 
 

4) kopia dowodu ubezpieczenia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważne; Copy of 
your insurance card / policy; 

 

5) jeśli będziesz studiować w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, 
francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, 
portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim lub włoskim - musisz wypełnić test 
poziomujący znajomość języka (OLS Online Linguistic Support); If you study in English, Bulgarian, Croatian, 
Czech, Danish, Estonian, Finnish, French, Greek, Spanish, Irish, Lithuanian, Latvian, Maltese, Dutch, German, 
Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish, Hungarian or Italian  you have to fill in a language test (OLS 
Online Linguistic Support). 

Uwaga! Osoby, które nie otrzymały linku do testu poziomującego proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Kostecką: 
malgorzata.kostecka@adm.uw.edu.pl. 
Students who have not yet received a link to the test are requested to contact:malgorzata.kostecka@adm.uw.edu.pl. 
  
OOssoobbyy  ppoossiiaaddaajjąąccee  wwaarruunneekk  lluubb  eeggzzaammiinn  ppoopprraawwkkoowwyy  pprroosszzoonnee  ssąą  o przedłożenie w BWZ także: 

–    podania ze zzggooddąą  nnaa  wwyyjjaazzdd  ppooddppiissaannąą  pprrzzeezz  kkoooorrddyynnaattoorraa  wwyyddzziiaałłoowweeggoo  //  kkiieerroowwnniikkaa  ddss..  ssttuuddiióóww;;    
If any of your exams at the UW remain outstanding (e.g. if you failed an exam in the summer exam session, if the result is 
not yet known, or if you have 1 conditional pass) you need to submit a consent of your Erasmus Departmental 
Coordinator, confirming that you are permitted to go on Erasmus exchange despite the outstanding exam (an email from 
the coordinator will be sufficient). 
  
OOssoobbyy  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaannee  nnaa  oossttaattnniimm  rrookkuu  II  ssttooppnniiaa  ((lliicceennccjjaatt))  pprroosszzoonnee  ssąą  o przedłożenie w BWZ dodatkowo: 

–        zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  wwyyssttaawwiioonneeggoo  pprrzzeezz  ddzziieekkaannaatt  oo  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaanniiuu  nnaa  ssttuuddiiaa  IIII  sttooppnniiaa..  
If you have just completed the last year of your BA studies (first cycle) and you are going to study abroad during the 
winter term of your first MA year (second cycle), you need to submit a copy of the DECISION issued by your Dean’s 
Office/ Students’Office, stating that you have been enrolled for the second cycle of studies. 
 

Uwaga! Sprawdź dokładnie daty rozpoczęcia i zakończenia semestru / roku akademickiego w uczelni zagranicznej. 
 

       
PPrrzzyyppoommiinnaammyy::  ddaannee  kkoonnttaa  bbaannkkoowweeggoo  nnaalleeżżyy  uuzzuuppeełłnniićć  ppoopprrzzeezz  wwłłaassnnyy  pprrooffiill  UUSSOOSSwweebb  ((Dla studentów > Moje studia 
> wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe).    
WWee  rreemmiinndd  yyoouu  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  ttoo  eenntteerr  tthhee  bbaannkk  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr  bbyy  yyoouurr  oowwnn  aatt  yyoouurr  UUSSOOSSwweebb  pprrooffiillee  ((Student’s 
section> Foreign studies > Mobilities> Bank account). 

       
ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  SSeekkccjjii  EErraassmmuuss  BBWWZZ  oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  cczzwwaarrttkkuu  oodd  ggooddzziinnyy  99..3300  ddoo  1144..0000,,  KKrraakkoowwsskkiiee  
PPrrzzeeddmmiieeśścciiee  2266//2288,,  PPaałłaacc  KKaazziimmiieerrzzoowwsskkii,,  ddrruuggiiee  ppiięęttrroo,,    ppookk..  2288..  OOssttaattnnii  iinntteerreessaanntt  wwcchhooddzzii  ddoo  BBWWZZ  oo  ggooddzz..  1144..0000!!  

 
Sylwia Salamon 

Warszawa, 02.08.2018 r.                           Uczelniany koordynator programu Erasmus+ 
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