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Wysokość stypendium



Finansowanie wyjazdów 21/22

▪ Nowy Program Erasmus+ 2021-27: nowe zasady, nowy budżet - ?

▪ Stawki stypendialne takie same w projekcie 20/21 i 21/22*

* Wyjazdy do UK – 500 EUR m/c

▪ Studenci ze specjalnymi potrzebami: 

Stypendium SOCJALNE UW – dodatek 250 EUR* m/c

▪ Dodatek za „zieloną podróż” (green travel)



Finansowanie wyjazdów w 2021/22

Dodatek za podróż zależny od typu podróży

Podróż „eko” w obie strony

(pociąg, autokar, samochód –

wspólnie)*

+ 50 EUR (jednorazowo)

+ do 4 dni stypendium na podróż 

(dzienna stawka ok. 16 EUR)

• Nie dotyczy wyjazdów do UK

• Dotyczy wyjazdów od 01.09.2021

(wyjazd w sierpniu = brak dodatku)

Podróż samolotem

Bez dodatku 50 EUR 

Bez dodatkowego stypendium 

na dni podróży



Wyjazdy 2021/22

Finansowanie wyjazdów w 2021/22

▪ Podróż w sierpniu 

▪ Podróż samolotem po 

01.09

(bez dodatku „green travel”)

Projekt 2020/21

Znane dokumenty i zasady 

rozliczenia (aktualny przewodnik 

Krok po Kroku dla roku 20/21 na 

bwz.uw.edu.pl)

Obowiązkowy test OLS

▪ Podróż „eko” po 

01.09.21

▪ Stypendium z dodatkiem 

socjalnym 

Projekt 2021/22

Czekamy na wytyczne KE 
(zasady rozliczania podróży i 

wymagane dokumenty) –

prosimy o czekanie na 

informacje z BWZ 

Nie ma testu OLS*

▪ Wyjazdy do UK

Niezależnie od typu podróży

bez dodatku „green travel”

Projekt 2019/20

Znane wymagane dokumenty i 

zasady rozliczenia (aktualny 

przewodnik Krok po Kroku dla roku 

20/21 na bwz.uw.edu.pl)

Obowiązkowy test OLS

Wszyscy stypendyści muszą dostarczyć do BWZ skan „Zgłoszenia kandydata na wyjazd”



http://bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/358/2020/05/krok_2020_pl.pdf

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2020/05/krok_2020_pl.pdf


Ustal z koordynatorem

sposób podpisania

zgłoszenia

Skan wyślij na 

erasmusbwz@uw.edu.pl



Learning Agreement



Learning Agreement
Wymiana studencka > wyjazdy > program zajęć > 

szczegóły porozumienia

Przewodnik po e-LA:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-

content/uploads/sites/358/2019/07/e_LA_2019_pl.pdf

➢ Brak Decyzji LA zgłoś dziekanatowi

➢ Wypełnij LA zgodnie z instrukcją 

(konieczna tabela A i B)

➢ Poproś koordynatora UW o zatwierdzenie 

(online)

➢ Pdf wyślij do uczelni partnerskiej, z 

prośbą o podpis (przed wakacjami – jeśli 

możliwe)

Draft – oznacza, że dokument jest nieważny

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2019/07/e_LA_2019_pl.pdf














Cyfrowy Learning Agreement - EWP

• LA w USOSweb będzie połączony z siecią EWP (Erasmsus

Without Paper), a w tym z OLA – faza testów

• Studenci UW wypełniają LA tylko w USOSweb

Do uczelni wyślij pdf z LA z USOSweb

• Jeśli uczelnia wymaga wypełnienia OLA – poproś o podpisanie 

pdf LA z USOSweb, dołączając oświadczenie UW o terminie 

podłączenia do sieci EWP.

Oświadczenie UW dla uczelni partnerskich będzie 

opublikowane na stronie BWZ

➢ studenci UW nie będą korzystać z systemu OLA w I semestrze - nasz 

system będzie połączony z siecią EWP od II semestru

➢ prośba o podpisanie LA naszych stypendystów w fomie pdf 

Odmowę uczelni zgłoś BWZ - erasmusbwz@uw.edu.pl



Umowa finansowa



Dokumenty wymagane do umowy finansowej (2-3 tyg. przed wyjazdem):

Dla projektów: 2019/20 i 2020/21:

1) Zgłoszenie kandydata

2) Letter of Acceptance (i dokładne daty okresu studiowania)

3) Learning Agreement 

4) Ubezpieczenie (Karta EKUZ) / Ubezpieczenie KL

5) *zgoda koordynatora jeśli 1 warunek / poprawka / brak wyników

6)   Test językowy w OLS (jeśli dotyczy)

Umowa finansowa

Możliwość zawarcia umowy od sierpnia.

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

Dla projektu 2021/22 : pkt. 1-5 

Czekamy na wytyczne KE:

▪ Potwierdzenie „zielonej podróży” – np. bilety, oświadczenia etc. ?

▪ Inne wytyczne?

O możliwości zawierania umów poinformujemy po otrzymaniu funduszy, 

wzoru umowy oraz wytycznych dot. rozliczenia z KE. 



Kwota stypendium:

➢ Wyliczenie stypendium z dokładnością do jednego dnia 

programowego

➢ Podaj dokładne daty fizycznej mobilności, które potwierdzi Twoja 

uczelnia)

• rejestracja okresu studiowania od dnia przyjścia do biura?

• kurs językowy lub przygotowawczy (welcome days / orientation week etc.) 

wliczony do okresu studiów?

• obowiązkowa kwarantanna? 

Wypłata stypendium:

➢ Na konto w banku w Polsce, wpisane do USOSweb

- w przypadku posiadania konta w EUR – brak przewalutowania

- właścicielem konta w walucie innej niż PLN może być osoba trzecia

wpisz: Tadeusz Kowalski dla Michał Kowalski

- nowe konto w PLN może dodać do USOS tylko dziekanat

➢ Wypłata 90% kwoty na I semestr nastąpi po ok 2-3 tyg. po 

dostarczeniu wszystkich dokumentów i podpisaniu umowy

(w biurze lub z pomocą poczty tradycyjnej). 

Umowa finansowa



Podczas mobilności



Podczas stypendium

1) Prześlij Confirmation of Arrival (tylko jeśli jest zmiana dat)

Dłuższy okres studiowania? – pilnie poinformuj BWZ, wyślemy Ci

aneks do umowy – tylko możliwe w trakcie trwania umowy

2) Zmiany w LA zarejestruj ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć

3) Letter of Confirmation – uzyskaj w ostatnim tygodniu studiowania

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

Przedłużenie pobytu (do pełnego roku) – info w październiku

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

Wyjazdy na rok - aby uzyskać stypendium na II semestr (90% 

drugiej połowy stypendium)

- Uzyskaj zatwierdzenie LA na drugi semestr

- Dostarcz Transrcipt of Records (wykaz zaliczeń) z I semestru



Rozliczenie po zakończeniu okresu 

studiowania 



Rozliczenie wyjazdu

Dla projektów 19/20 i 20/21

✓ Letter of Confirmation

✓ OLS drugi test* (jeśli dotyczy)

✓ Participant report (ankieta online)

✓ Transcript of Records (do 6 tygodni po 

zakończeniu sesji)

✓ LA – ostateczna wersja (jeśli dotyczy)

✓ Rozliczenie na wydziale (zatwierdzenie 

ocen przez dziekanat)

Dla projektu 21/22 dodatkowo:

✓ potwierdzenie podróży „eko”?

✓ ?

Wypłata 10% 
stypendium



Testy OLS 

(Online Linguistic Support)





Testy OLS

➢ Dwa testy z języka zadeklarowanego w USOS jako język wiodący

angielski

bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski,

grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański,

niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, 

słoweński, szwedzki, węgierski, włoski

➢ Wynik testu podany w skali CEFR: A1- C2

➢ Test przed wyjazdem (konieczny do zawarcia umowy) i po 

zakończeniu studiów (konieczny do otrzymania pozostałych 10% 

stypendium)

➢ Z testu zwolnieni sią jedynie native speakers

➢ Wynik pierwszego testu: C2 = zwolnienie z drugiego testu

➢ Przed wypełnieniem testu deklaracja, czy chce się wziąć udział w 

kursie językowym

➢ Wynik testu poniżej B2 – konieczność uczestniczenia w kursie



bwz.uw.edu.pl



Kontakt

Ewa Makal-O’Hara

ewa.makal@adm.uw.edu.pl

tel: (+48) 22 55 24 232

lub

erasmusbwz@uw.edu.pl

Nagranie zostanie udostępnione na stronie 

bwz.uw.edu.pl

Serdecznie dziękujemy za uwagę ☺

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

