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Projekt „Erasmus - Mobilność edukacyjna” 
(KA103/2019; KA103/2020) 

Rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021 
 

Wyjazd na studia zagraniczne lub praktykę 1 lipca 2020 a COVID-19 
 

 

W związku z wytycznymi Prorektora ds. badań dr. hab. Macieja Duszczyka Biuro 
Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że: 

1. wyjazdy na częściowe studia i praktyki Erasmus od 1 lipca br. będą możliwe pod warunkiem 
złożenia przez osobę oświadczenia, że jest  świadoma istniejących zagrożeń oraz że UW nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji o wyjeździe. Zostanie opublikowany 
wzór oświadczenia, które trzeba będzie przekazać do BWZ z dniem podpisywania 
indywidualnej umowy stypendialnej; 

2. odradza się jednak planowania podróży na okres od 1 lipca do 31 sierpnia br. ze względu na 
możliwość utrzymywania się stanu epidemii oraz restrykcji w przekraczaniu granic; 

3. w przypadku biletów, które miałyby być kupione na podróż po 30 czerwca br. rekomenduje 
się opóźnienie zakupu biletu do momentu, kiedy wyjaśniona zostanie sytuacja odnośnie do 
przekraczania granic, po ostatecznym potwierdzeniu uczestnictwa w wymianie oraz 
upewnieniu się, że nie zostanie ona odwołana. Możliwe jest również rozważenie zakupu biletu 
w taryfie umożliwiającej zwrot kosztów, zmianę terminu podróży lub nazwisko pasażera. 

 

 Ponadto z przekazanych ostatnio informacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodową Agencję Programu Erasmus wynika, że przy wyborze opcji studiowania 
online stypendium będzie przysługiwało studentowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego 
pobytu za granicą, co oznacza, że studiowanie lub odbywanie praktyki zdalnie bez przemieszczenia 
się do kraju instytucji partnerskiej nie będzie objęte finansowaniem w ramach Programu. 
 
 Przypominamy, że BWZ nadal pracuje zdalnie, prosimy więc o kontakt e-mailowy. 
Osobą kontaktową dla studentów wyjeżdżających na praktyki jest p. Dorota Wiącek 
(dwiacek@adm.uw.edu.pl), a na studia w roku akademickim 2020/2021 p. Małgorzata Kostecka 
(mkostecka@adm.uw.edu.pl). 
 
 Informacji telefonicznie udzielają też osoby dyżurujące w biurze: 
http://bwz.uw.edu.pl/2020/03/18/dyzury-w-biurze-wspolpracy-z-zagranica/. 
 

 

Warszawa, 29.06.2020 r. Zespół Sekcji Erasmus 
Biuro Współpracy z Zagranicą UW 
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