
                          
 

  

Komunikat  BWZ nr 3/21/SMS/2021/2022 

“Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103/2019)” 

Wyjazd na częściowe studia Erasmus 2021/22 do Wielkiej Brytanii 
 

  
  Z powodu brexitu nie będzie możliwe od roku akademickiego 2021/22 finansowanie 
wyjazdów w programie Erasmus+ do Wielkiej Brytanii, jako kraju programu. Dlatego prorektor ds. 
studentów i jakości kształcenia prof. Sławomir Żółtek podjął decyzję o finansowaniu tych wyjazdów z 
poprzedniego, niezakończonego projektu Erasmus KA103/2019. 

Oznacza to, że każdy student zakwalifikowany na wyjazd do Wielkiej Brytanii w 2021/22 
otrzyma stypendium w wysokości 500 euro/miesięcznie płatne z funduszy Erasmus. Jeśli w momencie 
kwalifikacji pobierał na UW stypendium socjalne, stypendium Erasmus wyniesie 2995 zł/miesięcznie 
płatne z funduszy PO WER (według danych USOS jest to 1 osoba). 

 
Będą Państwo rozliczani w sposób przedstawiony w przewodniku dostępnym na 

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/07/krok_2019_pl.pdf. Ulegnie zmianie 
jedynie deadline dot. rozliczenia z wymiany, który będzie wyznaczony na 31.03.2022r. 

Poza tym, uległy również zmianie informacje dot. ubezpieczenia i procesu wizowego. Aktualne 
wiadomości mogą Państwo znaleźć na:  

* ubezpieczenie https://www.brexit.gov.pl/obywatel/konsekwencje-w-wybranych-aspektach-
arch2020/ubezpieczenie-karta-ekuz/ 

* wiza  https://www.gov.uk/student-visa 

 
Projekt KA103/2019 zakończy się 31.05.2022r., dlatego wszystkie mobilności do Wielkiej 

Brytanii w 2021/22 muszą zakończyć się przed tą datą. 
 
W dniu dzisiejszym zostały nadane Państwu licencje do testu OLS z języka angielskiego. Na 

wypełnienie testu mają Państwo dwa miesiące. Szczegółowe informacje na temat testów OLS znajdują 
się w przewodniku str. 4. 

 
Prosimy też o pobranie z Państwa profilu USOSweb „Zgłoszenia kandydata na wyjazd”: 

(wymiana studencka > wyjazdy > podgląd > wydrukuj formularz), uzyskanie podpisów koordynatora 
oraz dziekana lub KJD jednostki macierzystej i przesłanie formularza w formie skanu na adres 
erasmusbwz@uw.edu.pl do 30.06.2021r. Formularz może być podpisany w sposób tradycyjny albo 
elektroniczny za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego. 
 
Osoby, które nie dostarczą „Zgłoszenia’ nie będą mogły podpisać umowy finansowej i otrzymać 
wypłaty stypendium. 
 

Pytania/ wątpliwości prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl) 
 
 
 
 

 
 
Warszawa, 19.05.2021 r. Zespół Sekcji Erasmus 

Biuro Współpracy z Zagranicą 
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IRO Announcement no 3/21/SMS/2021/2022 

  “Erasmus – Mobility for studies (KA103/2019)” 

Erasmus mobilities to the UK in 2021/22 
 

 Due to Brexit, from the academic year 2021/22 onwards mobilities to the United Kingdom will no 
longer be eligible to receive funding from the Erasmus+ Programme as one of the ‘programme countries’. 
Therefore, in accordance with the decision of the Vice-Rector for Students and Quality of Teaching, Prof. 
Sławomir Żółtek, all Erasmus mobilities to the UK in 2021/22 will receive funding from the previous, ongoing 
Erasmus project (KA103/2019). 
 
 Following this decision, every student nominated for an Erasmus mobility in the UK in 2021/22 shall 
receive a grant in the amount of 500 EUR per month, paid out from the Erasmus budget. 
The terms and conditions pertaining to this funding are described in the Step by Step guidebook for 
students, available here: 
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/07/krok_2019_ang.pdf 
 (the only difference being the deadline for submitting the final documentation after the mobility: 31 March 
2022).  
 
 In the wake of Brexit, terms and conditions with respect to health insurance as well as visa 
requirements have changed (https://www.gov.uk/student-visa), so please make sure you follow the 
current guidelines closely.  
 
Project KA 103/2019 is due to finish on 31.05.2022, consequently all mobilities to the UK must be completed 
before this date.  
 
 All Erasmus students receiving the 2019 funding are required to complete an English language 
assessment test on the OLA platform, however native speakers of English are exempt from this test. 
 
 In order to proceed with your Erasmus documentation, we need you to submit a form called: 
“Zgłoszenie kandydata na wyjazd”. Please print this document, sign and forward it to be signed by: your 
mobility coordinator and the head of your home department. The document may be signed physically or 
with the use of a qualified electronic signature. A copy of the form with all the signatures must be sent to 
erasmusbwz@uw.edu.pl by 30 June 2021.  
 
Students who do not submit this form will not be able to sign the financial agreement and receive the 
Erasmus funding.  
 
If you have any questions related to your mobility, please contact Ewa Makal-O’Hara 
(ewa.makal@adm.uw.edu.pl).  
 
 
Warsaw 19 May 2021     Erasmus Section 
        International Relations Office UW 
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