
                             
 
 
 
 
 
 

„Erasmus - Mobilno ść edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020   
 

Brexit a wyjazdy studentów na cz ęściowe studia do Wielkiej Brytanii  
 

(Komunikat BWZ nr 6/19/SMS/2019/2020) 
 

Narodowa Agencja Erasmus (NA) przekazała informację, że wyjazdy stypendialne (mobilności), które 

rozpoczną się przed rzeczywistą datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE są uprawnione. Nie został wskazany 

konkretny dzień, ponieważ nie jest on znany, a jedynie planowany. "Graniczna dzienna data" gwarantująca 

prawo do wyjazdu ze stypendium Erasmus będzie wynikiem politycznych decyzji. 

Oznacza to,  że Uniwersytet może prowadzić kwalifikację uczestników na wyjazdy do Wielkiej Brytanii, ale 

tylko z zastrzeżeniem, że dotychczasowe zasady mają zastosowanie tak długo dopóki UK jest członkiem UE. 

Najnowsze doniesienia wskazują 31 października 2019 r. jako datę opuszczenia UE przez UK. Uprawnione 

będą jedynie te mobilności (wyjazdy), które rozpoczną się przed wyjściem UK z UE (rozpoczęcie mobilności 

wynika z planowanej daty rozpoczęcia pobytu uzgodnionej z uczelnią brytyjską, a nie jedynie faktycznej daty 

wjazdu na terytorium UK). W przypadku gdy dana osoba poniesie koszty związane z planowanym wyjazdem 

(np. biletu, zakwaterowania, kaucji, itp.) a Brexit nastąpi przed rozpoczęciem mobilności, należy się liczyć z 

tym, że koszty te będą nieuprawnione. 

W praktyce oznacza to, że studenci zakwalifikowani na wyjazdy do Wielkiej Brytanii w semestrze zimowym 

lub na cały rok akademicki mogą: 

1. zaryzykować i planować wyjazd do Wielkiej Brytanii, mając na uwadze informację z NA i ryzyko 

poniesienia kosztów, które nie będą mogły być w żaden sposób zwrócone przez UW (BWZ); 

2. wybrać inną uczelnię znajdującą się na liście uczelni macierzystego wydziału/instytutu (lista wolnych 

miejsc w załączeniu) i złożyć w BWZ podanie (oryginał lub skan) dot. nowo wybranej uczelni ze zgodą 

koordynatora jednostki macierzystej; 

3. zrezygnować z jakiegokolwiek wyjazdu ze stypendium Erasmus w roku 2019/20, przekazując do BWZ 

wypełniony formularz dot. rezygnacji znajdujący się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/dla-

studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020 . 

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim, którzy chcą zaryzykować wyjazd do uczelni w 

Wielkiej Brytanii, muszą za zgodą koordynatora jednostki macierzystej „przenieść swoją mobilność” na 

semestr zimowy; zamienić uczelnię, jeśli chcą zrealizować wyjazd w semestrze letnim lub zrezygnować z 

jakiegokolwiek wyjazdu ze stypendium Erasmus w roku 2019/20.   

Pytania (TYLKO E-MAILOWE) należy kierować do: ewa.makal@adm.uw.edu.pl 
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