
 

  

Komunikat  BWZ nr 7/21/SMS/2021/2022 

“Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA131/2021)” 

Wyjazd na częściowe studia Erasmus 2021/22 z finansowaniem z projektu KA131/2021 
 

  
  Biuro Współpracy  z Zagranicą uprzejmie informuje, że następującym grupom studentów 
wyjeżdżającym na częściowe studia Erasmus w roku 2021/22 zostanie wypłacone stypendium z 
projektu Erasmus KA131/2021: 
 
 - studenci, którzy zadeklarowali ‘zieloną podróż’ (pociąg, autokar, wspólna podróż samochodem) po 

01.09.2021 r.  
- studenci, którzy zadeklarowali wyjazd w październiku 
- studenci nominowani na semestr letni 
- studenci otrzymujący w momencie kwalifikacji  stypendium socjalne UW 
- studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 
Miesięczne stawki stypendium, w zależności od grupy krajów wynoszą odpowiednio: 
 

520 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;  
500 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,   Portugalia, 

Włochy;  
450 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, 

Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 
 

Studenci otrzymujący stypendium socjalne UW oraz studenci posiadający orzeczenie o 
niepełnosprawności otrzymają następujące stawki, w zależności od grupy krajów: 
 

770 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;  
750 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,   Portugalia, 

Włochy;  
700 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, 

Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 
 

Prosimy 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 lub dostarczenie do BWZ w dniu podpisywania umowy finansowej. Formularz 
może być podpisany w sposób tradycyjny albo elektroniczny za pomocą elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego. 
Z powodu okresu urlopowego będzie akceptowany jeden z dwóch koniecznych podpisów 
(koordynatora lub dziekana/KJD). 
 

          Z uwagi na brak szczegółowych informacji z Komisji Europejskiej dot. warunków realizacji 
wyjazdów w ramach nowego projektu Erasmus+ 2021, uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na 
dalsze informacje z BWZ na temat możliwości zawierania umów finansowych oraz zasad rozliczania 
stypendium za ‘zieloną podróż’. 

 
      

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

 
 
Warszawa, 20.07.2021 r. Zespół Sekcji Erasmus 

Biuro Współpracy z Zagranicą 
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