
 

  

Komunikat  BWZ nr 5/21/SMS/2021/2022 

“Erasmus - Mobilność edukacyjna (KA103/2020)” 

Wyjazd na częściowe studia Erasmus 2021/22 rozpoczynający się w sierpniu lub podróż odbywa się 
samolotem we wrześniu 

 

  
  Biuro Współpracy  z Zagranicą  informuje, że  z powodu obowiązywania nowego projektu 
Erasmus+ od września br. oraz przyznania UW niewystarczających środków w ramach tego projektu, 
prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Sławomir Żółtek podjął decyzję o finansowaniu 
wyjazdów studentów rozpoczynających studia w sierpniu lub podróżujących do uczelni zagranicznej 
samolotem we wrześniu z poprzedniego, niezakończonego projektu Erasmus KA103/2020, w którym 
stawki stypendium są takie same, jak w roku akademickim 2021/22 i wynoszą miesięcznie: 
 

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. 
 
Będą Państwo rozliczani w sposób przedstawiony w przewodniku dostępnym na 

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2020/05/krok_2020_pl.pdf 
Ulegnie jedynie zmianie deadline dot. rozliczenia z wymiany, który będzie wyznaczony na 

31.03.2022r., dla studentów powracających z wymiany po semestrze zimowym lub 15.09.2022r. dla 
studentów powracających z wymiany po semestrze letnim lub całym roku akademickim. 

 
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). 
 

      Studenci otrzymujący finansowanie z projektu Erasmus KA103/2020 będą zobligowani do 
wypełnienia testów OLS. O testach oraz możliwości zawierania umów poinformujemy Państwa w 
kolejnych komunikatach. 
 

Pytania/ wątpliwości prosimy kierować do p. Sylwii Wojsy (sylwia.wojsa@adm.uw.edu.pl) 
 
 
 
 

 
 
Warszawa, 19.07.2021 r. Zespół Sekcji Erasmus 

Biuro Współpracy z Zagranicą 
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