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52 MIEJSCA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

 
(Komunikat BWZ nr 18/19/SMPA/2019/2020) 

 
1. Minimalny okres trwania praktyk  – 60 dni.  
 
2. Stypendium będzie przyznawane na okres od 60 do 180 dni, a pobyt  na praktyce może 
zostać przedłużony bez stypendium, o ile student posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.  

 
3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do egzaminu 
dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę 
odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i rozpoczną ją najwcześniej 01.10.2019 r., a zakończą 
najpóźniej 30.09.2020 r. 

 
4.   Miesięczne stypendium: 

a. 600 EURO  - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 
Szwecja, Wielka Brytania*; 

b. 550 EURO - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  
             Niemcy, Portugalia, Włochy; 

c. 500 EURO - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna,   
     Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 

 
5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez 
wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności:  
http://bwz.uw.edu.pl/koordynatorzy-ds-mobilnosci,  według kolejności rejestracji w poczcie 
przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów: 
 

a) zgłoszenie kandydatury studenta; 
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the 

Mobility). 
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP 

Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus. 
 
6.   Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; 
     tel. 22  55 24 068. 
 
 
* 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 
stycznia 2020 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 instytucją 
zagraniczną, 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. 
 
 
 
Warszawa, 29.10.2019 r.                                          Sylwia Salamon 
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