
 
 
  
                                                    

1 
 

• www.bwz.uw.edu.pl 
Program ERASMUS+ 

www.erasmusplus.org.pl 
 

PROJEKT „ERASMUS - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA (KA103/2020)” 
PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – PRZYSZŁYCH 

ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (SMPA) 
W KRAJACH PROGRAMU  

ROK AKADEMICKI 2020/2021 
(DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PO 15 MARCA 2021 R.) 

 
1. Ogólny przewodnik po programie znajduje się: 

     wersja polska 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-

2020_pl 
wersja angielska 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-
2020_en 

2. Projekt „Erasmus - Mobilność Edukacyjna” jest realizowany na podstawie umowy zawartej przez 
Uniwersytet Warszawski (UW) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz wytycznych 
uzupełniających przekazywanych przez Fundację. Wzór umowy znajduje się na stronie FRSE. 

 
Definicje 
 
Ilekroć jest mowa o: 
1) kraju programu – należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, 

Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Niemcy, 
Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, 
Wielka Brytania*; 

2) studencie – należy przez to rozumieć studenta/studentkę lub doktoranta/doktorantkę UW, który/-a 
studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

3) absolwencie – należy przez to rozumieć studenta/ studentkę lub doktoranta/doktorantkę UW, 
który/która uzyskał/ła dyplom studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich; 

4) organizacji przyjmującej – należy przez to rozumieć organizację, która znajduje się i jest 
zarejestrowana w jednym z krajów programu (patrz „Definicje” pkt.1) i w której absolwent realizuje 
uzgodniony program praktyki; 

5) typy mobilności:  
a) fizyczna – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę do kraju organizacji przyjmującej w celu 

zrealizowania uzgodnionego programu praktyki, która przebiega w formie: pracy stacjonarnej, 
pracy zdalnej (wirtualnej/ on-line) lub pracy mieszanej (hybrydowej) w kraju organizacji 
przyjmującej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w porozumieniu Learning Agreement for 
Traineeships przed wyjazdem absolwenta; 

b) mieszana (hybrydowa) – należy przez to rozumieć realizację uzgodnionego programu praktyki, która 
przebiega częściowo w kraju organizacji przyjmującej (minimum 60 dni programowych), a 
częściowo w formie pracy zdalnej poza krajem organizacji przyjmującej, zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi w porozumieniu Learning Agreement for Traineeships przed wyjazdem absolwenta; 

c) zdalna (wirtualna) – należy przez to rozumieć realizację uzgodnionego programu praktyki, która 
przebiega w formie pracy zdalnej wyłącznie poza krajem organizacji przyjmującej, zgodnie z 
ustaleniami dokonanymi w porozumieniu Learning Agreement for Traineeships przed rozpoczęciem 
praktyki; 

6) kapitale mobilności – należy przez to rozumieć liczbę miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub 
organizacji zagranicznej na zasadach określonych w programach LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub 
Erasmus Mundus (ze stypendium finansowym lub bez); 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
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7) dniu rozpoczęcia mobilności – należy przez to rozumieć pierwszy dzień, w którym absolwent musi 
rozpocząć praktykę w organizacji przyjmującej; 

8) stypendium Erasmus SMPA – należy przez to rozumieć fundusze przeznaczone na koszty podróży 
i pokrycie różnic w kosztach utrzymania ponoszonych podczas pobytu za granicą na praktyce;  

9) dniu zakończenia mobilności – należy przez to rozumieć ostatni dzień, w którym absolwent musi 
być obecny w organizacji przyjmującej; 

10) dzień programowy – należy przez to rozumieć dzień fizycznej mobilności w kraju organizacji   
przyjmującej, za który absolwent otrzymuje stypendium zgodnie z kalkulatorem: Kalkulator 
wysokości i długości stypendium;  

11)  stypendium Erasmus KA103 – należy przez to rozumieć stypendium, które zostało przyznane na 
wyjazd na zagraniczne studia częściowe i/lub praktykę zagraniczną do kraju programu (patrz 
„Definicje” pkt.1), niezależnie od roku przyznania Uniwersytetowi Warszawskiemu funduszy przez 
FRSE; 

12)  stypendium Erasmus KA107 – należy przez to rozumieć stypendium, które zostało przyznane na 
wyjazd na zagraniczne studia częściowe i/lub praktyki zagraniczne do krajów partnerskich, tj. innych 
niż kraje programu (patrz „Definicje” pkt.1), w ramach funduszy przyznanych Uniwersytetowi 
Warszawskiemu przez FRSE. 

 
 

OGÓLNE  ZASADY  KWALIFIKACJI  STUDENTÓW i DOKTORANTÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM  ERASMUS 

W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ JAKO ABSOLWENCI 
 

1. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UW/ szkół doktorskich UW (zwany dalej 
studentem), będący na ostatnim roku studiów, posiadający status studenta UW i obywatelstwo 
dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o stypendium Erasmus w celu odbycia 
praktyki za granicą jako absolwent. 

2. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów I, II, III stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych), którzy zgłosili swoją kandydaturę 
podczas ostatniego roku studiów i ich kwalifikacja na praktykę nastąpiła przed egzaminem 
dyplomowym lub obroną pracy doktorskiej. 

3. Uczestnicy Szkół Doktorskich muszą posiadać pisemną zgodę promotora i Dyrektora Szkoły 
Doktorskiej. 

4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w macierzystej (wydział/ instytut/katedra) jednostce studenta. 
 

5. Podstawowe kryteria kwalifikacji stanowią: 
5.1. - zgodność programu praktyki z programem studiów; 
5.2. - osiągnięcia w nauce; 
5.3. - wypełnione porozumienie na formularzu Learning Agreement for Traineeships – część Before 
the Mobility; 
5.4. - potwierdzona znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka. 
 

6. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o stypendium Erasmus  
     SMPA. 

7. W miarę możliwości praktyka powinna stanowić integralną część programu studiów. 
 

8. Minimalny okres trwania praktyki to 60 dni programowych, obliczonych zgodnie z kalkulatorem 
wysokości i długości stypendium, dostępnym na www.bwz.uw.edu.pl - Dla studentów, doktorantów i 
absolwentów – Praktyki 2020/2021 – Formularze - Kalkulator wysokości i długości stypendium. 

 

9. Praktyka musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów, za którą 
przyjmuje się datę zdania egzaminu dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej, z zastrzeżeniem 
punktu 6. 

 

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/08/Kopia-HE-grant-calculation-MT_calculation_method-20140807-2-2.xlsx
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/08/Kopia-HE-grant-calculation-MT_calculation_method-20140807-2-2.xlsx
http://www.bwz.uw.edu.pl/
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/08/Kopia-HE-grant-calculation-MT_calculation_method-20140807-2-2.xlsx
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10. Praktyka musi rozpocząć się między 15 marca 2021 r. a 30 września 2021 r. i musi zakończyć się 
najpóźniej 31 maja 2022 r. 

 

11. Stypendium Erasmus przeznaczone jest na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem  
i pobytem w organizacji przyjmującej. 

 

12. Stypendium Erasmus SMPA może być przyznane na minimalny okres 60 dni programowych lub 
na maksymalny okres 300 dni programowych. 

 

13 .  Praktyka może być realizowana: 

13.1.na terytorium jednego z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Islandia, 
Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Turcja, Wielka Brytania*; 

13.2.  w uczelni zagranicznej na terytorium jednego z powyższych krajów, posiadających Kartę Erasmus 
dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) ważną na rok 
akademicki 2020/2021 i/lub 2021/22 lub w innej organizacji zagranicznej; 

13.3. w polskiej placówce dyplomatycznej pod warunkiem,  że zadania realizowane podczas praktyki  
w tego typu organizacji będą miały charakter międzynarodowy i będą realizowane w języku obcym. 

14. Praktyka NIE może odbyć się: 

14.1 w instytucjach Unii Europejskiej (UE) i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach 
(wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej: http://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies_en ); 

14.2 w organizacjach zarządzających programami UE takich jak np. agencje narodowe programu 
Erasmus+. 

15. Stypendium Erasmus SMPA przysługuje wyłącznie przy mobilności fizycznej oraz mieszanej za czas  
spędzony w kraju organizacji przyjmującej i wynosi miesięcznie: 

a) 620 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania*; 

b) 600 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Włochy; 

c) 550 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 

 

16. Osobom, które w dniu kwalifikacji będą posiadać prawo do stypendium socjalnego UW i złożą 
oświadczenie w „Zgłoszeniu kandydatury studenta – przyszłego absolwenta UW”, że otrzymują 
stypendium socjalne UW, zostanie przyznany dodatek socjalny Erasmus w wysokości 100 euro 
miesięcznie, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków finansowych. Decyzję o 
przyznaniu dodatkowych środków podejmuje FRSE na wniosek UW. Stypendium Erasmus wraz z 
dodatkiem socjalnym Erasmus przysługuje wyłącznie przy mobilności fizycznej oraz mieszanej za czas 
spędzony w kraju organizacji przyjmującej i wynosi miesięcznie: 

a) 720 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania*; 

b) 700 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Włochy; 

c) 650 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 

17. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na 
podstawie specjalnego (oddzielnego) wniosku, skierowanego do Biura Współpracy z Zagranicą UW, 
do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania 
(przewyższająca stawki określone w punkcie 15) będzie rozliczona na podstawie kosztów 
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rzeczywistych, wymagać zatem będzie dowodów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych 
środków i ich wysokości podejmuje FRSE na wniosek UW. 

18. Kwalifikacja na zagraniczne praktyki Erasmus typu SMPA będzie odbywała się do wyczerpania 
funduszy przyznanych UW na podstawie umowy międzyinstytucjonalnej zawartej z FRSE - NA.  

19. Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) będzie informować co dwa (2) miesiące o możliwościach 
ubiegania się o stypendium na stronie internetowej . 

20. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną jako absolwent ze statusem uczestnika 
programu Erasmus+, bez stypendium Erasmus. 

21. Za okres odbywania praktyki zdalnie, bez wyjazdu do kraju organizacji przyjmującej, NIE przysługuje 
absolwentowi stypendium Erasmus SMPA. Okres praktyki realizowanej zdalnie nie wlicza się do 
kapitału mobilności studenta. 

22. Stypendium Erasmus będzie przyznawane na bieżąco z zastrzeżeniem pkt. 23, 25 oraz 26, według 
daty wpłynięcia w poczcie przychodzącej BWZ (dot. oryginałów) i/lub według daty wpłynięcia 
w formie skanu na adres: dwiacek@adm.uw.edu.pl kompletu właściwie wypełnionych dokumentów: 

22.1.  zgłoszenia kandydatury studenta; 

22.2. porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships, część Before the  
Mobility); 

22.3. oświadczenia dot. poprzednich wyjazdów zrealizowanych w ramach programu LLP Erasmus, 
Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus. 

 

     W przypadku wysyłania skanów komplet dokumentów powinien być dostarczony na miesiąc przed 
rozpoczęciem praktyk i zgodnie z zarządzeniem nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego, jedynie za pomocą 
elektronicznej poczty uniwersyteckiej pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.  

23. Koordynator uczelniany programu Erasmus+ ma prawo odrzucić zgłoszenie kandydatury studenta, 
jeżeli kandydatura nie spełnia wymogów formalnych, określonych w punktach 3, 4 i 6, lub ma 
zastrzeżenie co do gwarancji właściwego przebiegu programu praktyki zagranicznej i wiarygodności 
organizacji zagranicznej. Kandydatura ponownie będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia 
przekazania do BWZ kompletu dokumentów z uzupełnieniami. 

24. W jednym roku akademickim dopuszcza się przyznanie stypendium Erasmus na jeden wyjazd na 
studia i jeden wyjazd na praktykę do organizacji w kraju programu, przy czym okresy wyjazdów nie 
mogą się pokrywać. 

25. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o nieprzyznaniu stypendium SMPA do kierownika 
jednostki dydaktycznej (KJD) w przypadku określonym w punkcie 4, a następnie do prorektora UW ds. 
studentów i jakości kształcenia. W przypadku określonym w punkcie 23 odwołanie należy skierować 
do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia. Odwołanie skierowane do prorektora należy 
przesłać w formie skanu na adres: dwiacek@adm.uw.edu.pl, w terminie 14 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania informacji o niezakwalifikowaniu się na praktykę przekazanej przez kierownika 
jednostki dydaktycznej lub koordynatora ds. mobilności. Postanowienie prorektora jest ostateczne. 

26. Każdy kandydat złoży pisemne oświadczenie o tym, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości 
przyznane stypendium w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu 
odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone 
przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię, ORAZ czy mobilność realizowana była ze 
stypendium czy bez stypendium, w organizacji kraju programu lub kraju partnerskiego. 

27. Studentowi może zostać przyznane stypendium Erasmus na maksymalny łączny okres mobilności 12 
miesięcy na każdym stopniu studiów pod warunkiem posiadania przez UW środków finansowych. W 
każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie odjęty okres, przez który 
absolwent przebywał na studiach i/lub praktyce w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, 
Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez), na każdym stopniu studiów.  

28. W przypadku absolwenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres mobilności 

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu
mailto:dwiacek@adm.uw.edu.pl
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wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie 
odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ 
i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez) na studiach i/ lub praktyce. 

29. Absolwentowi może zostać przyznane stypendium Erasmus na dłuższy okres niż został określony w 
indywidualnej umowie stypendialnej, pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych funduszy z 
FRSE oraz zapewnieniu wszystkim absolwentom równego traktowania. Stypendium może zostać 
przyznane na dłuższy okres tylko podczas odbywania przez absolwenta praktyki, na podstawie 
wniosku absolwenta oraz potwierdzenia przez goszczącą go organizację przyjmującą i wydziałowego 
koordynatora ds. mobilności UW, możliwości przedłużenia okresu praktyki z zastrzeżeniem pkt. 8, pkt. 
11, pkt. 27, pkt. 28. 

30. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami 
dotyczącymi wyjazdu do kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem na praktyce. 

31. Absolwent skierowany na zagraniczną praktykę absolwencką zobowiązany jest do podpisania 
indywidualnej umowy stypendialnej przed wyjazdem, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub 
korespondencyjnie. Indywidualna umowa stypendialna powinna zostać podpisana co najmniej na 
tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Zaleca się zatem rozpoczęcie praktyki najwcześniej tydzień po 
obronie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia praktyki w organizacji przyjmującej zostanie 
uznane za rezygnację z przyznanego stypendium Erasmus i będzie stanowić podstawę do skreślenia 
z listy osób objętych dofinansowaniem Erasmus SMPA w roku akademickim 2020/2021. 

32. Absolwent posiadający obywatelstwo polskie zobowiązany jest do zarejestrowania swojego wyjazdu 
za granicę w portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) – Odyseusz, zgodnie z zaleceniami 
MSZ i FRSE. 

33. Absolwent jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia co najmniej: kosztów leczenia (Europejska 
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego** w przypadku wyjazdu do kraju UE i/ lub prywatne ubezpieczenie 
o równorzędnym zakresie i opcjach, w szczególności w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego 
członkiem UE: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-
europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/), odpowiedzialności cywilnej (dotyczące szkód 
spowodowanych przez studenta podczas odbywania praktyki zagranicznej w czasie i poza godzinami 
pracy), następstw nieszczęśliwych wypadków (dotyczące kosztów szkód powstałych wskutek 
wypadku w miejscu odbywania praktyki zagranicznej przez studenta). Brak ubezpieczenia może 
skutkować niezawarciem indywidualnej umowy stypendialnej Erasmus. 

34. Z każdym zakwalifikowanym absolwentem zostanie zawarta pisemna indywidualna umowa 
stypendialna oraz porozumienie Learning Agreement for Traineeships, część Before the Mobility, 
stanowiący jej załącznik. 

35. Jeżeli informacja o zdaniu egzaminu dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej nie znajduje się w 
systemie USOS, absolwent w dniu podpisania indywidualnej umowy stypendialnej dostarczy do BWZ 
zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające datę zdania egzaminu dyplomowego lub obrony pracy 
doktorskiej. 

36. Absolwent rezygnujący ze stypendium Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania w 
formie skanu na adres mailowy: dwiacek@adm.uw.edu.pl, formularza pt. Rezygnacja z mobilności w 
ramach projektu „Erasmus - Mobilność Edukacyjna (KA103/2020)” - w roku akademickim 2020/2021. 

37. Student/absolwent jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania stypendium 
Erasmus, dopóki nie podpisze w BWZ indywidualnej umowy stypendialnej z Uniwersytetem 
Warszawskim. 

38. W okresie pobierania stypendium Erasmus absolwent nie może pobierać innego stypendium z Unii 
Europejskiej przeznaczonego na ten sam cel. 

39. Jeżeli dotyczy, przed wyjazdem i po przyznaniu stypendium Erasmus na praktykę, oraz po powrocie, 
student/absolwent jest zobowiązany do wypełnienia on-line testu poziomującego znajomość języka, w 
którym będzie odbywać praktykę. Test należy wypełnić w systemie Komisji Europejskiej „Online 
Linguistic Support – OLS” i dotyczy: angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, 
estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/
mailto:dwiacek@adm.uw.edu.pl
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maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, 
słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego. Studentowi zostanie przesłany na adres e-
mail wpisany w „Zgłoszeniu kandydatury studenta – przyszłego absolwenta UW”, link do systemu OLS. 
Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus. 

      Studenci/absolwenci, którzy przed wyjazdem wypełnią test OLS na poziomie C2 są zwolnieni z testu 
OLS po zakończeniu mobilności. Z testu zwolnione są także osoby, dla których dany język jest językiem 
ojczystym oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli ich niepełnosprawność 
wyklucza możliwość wypełnienia testu. 

40. Bieżące informacje dotyczące organizacji praktyk i stypendium Erasmus typu SMPA będą ogłaszane 
na stronie internetowej BWZ. 

41 Powyższe zasady wstępnej kwalifikacji zostały sporządzone na podstawie informacji i wytycznych 
przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję Programu 
Erasmus+ (NA) na dzień ich publikacji przez Uniwersytet Warszawski oraz Przewodnika po programie 
Erasmus+ 2020 (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2020_pl ) . 

42. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) 
informujemy, że:  

42.1.    Administratorem danych osobowych kandydatki/ kandydata oraz stypendystki/ stypendysty jest 
Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 
26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować, wybierając jedną z form kontaktu 
znajdującą się na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/ . 

42.2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@adm.uw.edu.pl. 

42.3.     Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą w 
celu udziału w programie Erasmus+. 

42.4.   Podstawę do przetwarzania danych osobowych kandydata/ kandydatki stanowi zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych. Dane zakwalifikowanych stypendystów będą przetwarzane na 
podstawie zawartej przez Uniwersytet Warszawski umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – 
Narodową Agencję Erasmus+ (NA) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, 
szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 
1298/2008/WE. 

42.5.  Podanie danych przez kandydata/ kandydatkę do stypendium jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie danych przez zakwalifikowanych stypendystów 
jest obligatoryjne, w przypadku ich niepodania stypendium nie będzie mogło być wypłacone. 

42.6.  Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji - operator programu Erasmus+, uczelnia zagraniczna lub organizacja przyjmująca, 
do której student/ absolwent został zakwalifikowany na praktykę zagraniczną. 

42.7.   Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania przez UW pisma z FRSE 
zamykającego rozliczenie projektu, tj. najpóźniej do 31.12.2028 r. 

42.8.  Stypendystka/ stypendysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Kandydat/ kandydatka ma prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres 
erasmusbwz@uw.edu.pl . 

42.9.   Kandydat/ kandydatka/ stypendystka/ stypendysta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/ jej danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 

43. Niniejsze zasady zostały opracowane i opublikowane zgodnie z obowiązującym na dzień ich 
publikacji: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_pl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_pl
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- Statutem UW:  https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf;  
- Regulaminem Studiów:    
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf;  

- Regulaminem Studiów Doktoranckich UW: 
https://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3805/M.2016.321.Obw.10.pdf; 

- Regulaminem Szkół Doktorskich UW: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/179/2019/07/Regulamin-Szko%C5%82-Doktorskich.pdf . 

      44. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia będą publikowane w formie kolejnych punktów, zaczynając od    

      numeru 45 ze wskazaniem daty ich publikacji, po ich zatwierdzeniu przez właściwego prorektora UW. 
 

 
*  Uwaga!  1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania wprowadziła system wizowy: https://www.gov.uk/study-

visit-visa. Na terenie Wielkiej Brytanii przestaje również obowiązywać Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego: https://www.brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-
aspektach-arch2020/ubezpieczenie-karta-ekuz/ 

 
** Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie daje pełnego prawa do bezpłatnej opieki 

zdrowotnej.  
 

Zatwierdził dnia 15.03.2021 r. 

Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia 

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek 
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