
                       
       
For English, please scroll down below the line. 
 

        Komunikat nr 1/21/SMS/2021/2022 
„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2021) 

 
Zagraniczne studia częściowe 2021/2022 

             Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej? 

 

Studentom i doktorantom wstępnie zakwalifikowanym 

 na zagraniczne studia częściowe Erasmus  

serdecznie gratulujemy! 

 

1.  Co teraz? Przede wszystkim poczekaj na kolejny komunikat.  

 

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) przystąpi  do organizacji  kolejnych etapów Twojego wyjazdu na 
studia zagraniczne :  

a. sprawdzi zgodność danych w protokołach wydziałowych komisji kwalifikacyjnych;  

b. sprawdzi liczbę zakwalifikowanych studentów, którzy otrzymują stypendia socjalne (dane z systemu 

USOS na 23 marca br.); 

c. przekaże poszczególnym uczelniom zagranicznym informację o Twojej kwalifikacji. 

 

2. Oczekuj cierpliwie na email z uczelni przyjmującej z potwierdzeniem otrzymania nominacji i postępuj 

zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od tej uczelni. 

 

Wkrótce BWZ zorganizuje webinaria instruktażowe pt. „Co dalej po zakwalifikowaniu?” – o terminach 

poinformujemy w osobnej korespondencji.  

Ewentualne pytania w powyższych kwestiach  prosimy kierować telefonicznie (+22 55 24 232)  

lub e-mailowo : ewa.makal@adm.uw.edu.pl 

                                   

 

Warszawa, 24.03.2021 r.   Zespół Erasmus Biura Współpracy z Zagranicą UW 

 

............................................................................................................. 

 

  Announcement no 1/21/SMS/2021/2022 
                      „Erasmus – Mobility for studies” (KA131/2021) 

 

You have been provisionally selected for an Erasmus mobility? 

     Congratulations! 

1. What to do next? Wait for another announcement from our office (International Relations Office). 

 IRO will take the necessary steps to arrange your Erasmus mobility: 

a. we will check the nominees’ data received from all the UW departments; 

b. we will verify the number of students entitled to the social grant top-up (as of March 23rd); 

c. we will inform your host (partner) university about your nomination. 

 

2.  Wait for an email from the host university confirming your nomination and follow their instructions 

closely. 

 

mailto:ewa.makal@adm.uw.edu.pl


IRO will organise a webinar in English (What to do after being nominated for an Erasmus mobility?) – 

we will inform you about the date of the webinar in separate correspondence. 

If you have questions regarding your mobility, please contact us by phone (+48 22 55 24 232) or email: 
ewa.makal@adm.uw.edu.pl 

                                                                     

 

Warsaw, 24.03.2021.   Erasmus Team / International Relations Office / UW 
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