
                                                   
  

KKoommuunniikkaatt  BBWWZZ  nnrr  1133//2211//SSMMSS//22002211//22002222  ((KKAA113311//22002211))  

PPooddppiissyywwaanniiee  uummóóww  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  EErraassmmuuss  --  ssttuuddiiaa  cczzęęśścciioowwee  22002211//2222    
  

AA..  UUmmoowwyy  zzee  ssttuuddeennttaammii  ww  rraammaacchh  nnoowweeggoo  pprroojjeekkttuu  EErraassmmuuss++  KKAA113311//22002211  bbęęddąą  ppooddppiissyywwaannee    
oodd  śśrrooddyy  2277  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  bbrr..    

  
Ze względu na epidemię obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w biurze poprzez Terminarz BWZ dostępny na 
http://bwz.uw.edu.pl/2020/03/18/dyzury-w-biurze-wspolpracy-z-zagranica/  
Umowę Erasmus można zawrzeć TYLKO w pokoju 28. 
 

B. Osoby, które już wyjechały lub nie chcą / nie mogą (brak miejsc w terminarzu) przyjść do BWZ, prosimy o 
wiadomość deklarującą chęć zawarcia umowy finansowej oraz o  przesłanie kompletu dokumentów na: 
erasmusbwz@uw.edu.pl 

        ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
PPrrzzyyppoommiinnaammyy  oo  oobboowwiiąązzkkuu  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  ww  BBWWZZ::  

1. A. Confirmation of Arrival (wzór dostępny na http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-
2021-2022/ ) dla osób, które wyjechały;  
B.  potwierdzenie przyjęcia na studia wydane przez uczelnię zagraniczną, tzw. Letter of 
Acceptance/Admission lub wydruk z poczty e-mailowej, z którego wynika do kogo e-mail był adresowany dla 
osób, które podpisują umowę przed wyjazdem na uczelnię partnerską:  

2. E- Learning Agreement część BEFORE the Mobility, podpisane przez uczelnię zagraniczną (wystarczy wydruk 
ze skanu); 

3. kopii dowodu ubezpieczenia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważne; 

44..  Zgłoszenie kandydata na wyjazd z podpisem koordynatora i dziekana/KJD, o ile nie było wcześniej 
przesłane/dostarczone do BWZ. Formularz należy pobrać  z własnego profilu USOSweb: wymiana studencka 
> wyjazdy > podgląd > wydrukuj formularz, po uzyskaniu podpisów koordynatora oraz dziekana lub KJD 
jednostki macierzystej należy go przesłać w formie skanu na adres erasmusbwz@uw.edu.pl.  OOssoobbyy,,  kkttóórree  

ddoossttaarrcczzyyłłyy  tteenn  ddookkuummeenntt  nnaa  sswwooiimm  pprrooffiilluu  UUSSOOSSwweebb::  wwyymmiiaannaa  ssttuuddeenncckkaa>>wwyyjjaazzddyy>>ppooddgglląądd>>uuwwaaggii  mmaajjąą  

uummiieesszzcczzoonnąą  aaddnnoottaaccjjęę  ttyyppuu::  

 
 

5. jeśli będziesz studiować w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, 
fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, 
niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim lub włoskim - 
musisz wypełnić test poziomujący znajomość języka. 

6. Osoby przesyłające dokumenty na adres email muszą obowiązkowo podać następujące informacje: sposób 
podróży (autobus, pociąg, samolot, samochód; inna -jaka?); jeśli samochód, należy wskazać liczbę osób, 
podróżujących tym samochodem; datę wyjazdu z Polski, datę przyjazdu do miasta uczelni zagranicznej.  

 
Uwaga! JJeeśśllii  ppoossiiaaddaasszz  wwaarruunneekk  lluubb  eeggzzaammiinn  ppoopprraawwkkoowwyy  ookkaażż//pprrzzeeśślliijj w/do BWZ także: 

–    podanie ze zzggooddąą  nnaa  wwyyjjaazzdd  ppooddppiissaannąą  pprrzzeezz  kkoooorrddyynnaattoorraa  wwyyddzziiaałłoowweeggoo  //  KKJJDD;;    
Uwaga! Sprawdź dokładnie daty rozpoczęcia i zakończenia semestru / roku akademickiego w uczelni zagranicznej. 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
PPrrzzyyppoommiinnaammyy::  ddaannee  kkoonnttaa  bbaannkkoowweeggoo  nnaalleeżżyy  uuzzuuppeełłnniićć  ccoo  nnaajjmmnniieejj  ddzziieeńń  pprrzzeedd  ppooddppiissaanniieemm  uummoowwyy  ppoopprrzzeezz  wwłłaassnnyy  

pprrooffiill  UUSSOOSSwweebb  ((Dla studentów > Moje studia > wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe).    
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
SSeekkccjjaa  EErraassmmuuss  BBWWZZ  mmiieeśśccii  ssiięę  nnaa  KKrraakkoowwsskkiimm  PPrrzzeeddmmiieeśścciiuu  2266//2288,,  PPaałłaacc  KKaazziimmiieerrzzoowwsskkii,,  ddrruuggiiee  ppiięęttrroo,,    ppookk..  2288..    

 
 

  
 

Warszawa, 25.10 2021r.                                                                           Zespół Sekcji Erasmus  
                                                                                                                       Biuro Współpracy z Zagranicą      
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