
                                                   
  

KKoommuunniikkaatt  BBWWZZ  nnrr  55//2222//SSMMSS//22002222//22002233  ((KKAA110033//22002200  ii  KKAA113311//22002211))  

PPooddppiissyywwaanniiee  uummóóww  iinnddyywwiidduuaallnnyycchh  EErraassmmuuss  --  ssttuuddiiaa  cczzęęśścciioowwee  22002222//2233  ddllaa  ssttuuddeennttóóww  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaannyycchh    

ddoo    uucczzeellnnii  ww  Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Macedonii Północnej, 
Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii na Litwie, Łotwie i Węgrzech  

  

AA..    UUmmoowwyy  zzee  ssttuuddeennttaammii  wwyyjjeeżżddżżaajjąąccyymmii    ddoo  Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii, 
Słowacji, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii na Litwę, Łotwę i Węgry będą podpisywane oodd  cczzwwaarrttkkuu  1188  ssiieerrppnniiaa  bbrr..   

BB..    ZZ  kkoommpplleetteemm  ddookkuummeennttóóww  zzaapprraasszzaammyy  nniiee  wwcczzeeśśnniieejj  nniiżż  nnaa  22--33  ttyyggooddnniiee  pprrzzeedd  wwyyjjaazzddeemm. 
 
Uwaga! Aby stypendium wpłynęło na Twoje konto, gdy będziesz jeszcze w Polsce, umowę musisz podpisać ok. 
2-3 tygodnie przed wyjazdem. Jeśli nie możesz w tym terminie przyjść do BWZ, możesz umowę podpisać nawet jeden 
dzień przed wyjazdem, jednak wtedy pieniądze znajdą się na Twoim koncie, gdy będziesz już za granicą. 
 
Nadal 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 207. 
 
C. 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) E- Learning Agreement część BEFORE the Mobility, podpisaną przez uczelnię zagraniczną, w przypadku uczelni, 
które nie używają LA EWP (wystarczy wydruk ze skanu); 

 
2) 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; 
 
3) kopia dowodu ubezpieczenia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważne; 

 
4) 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 i posiadać wydruk z systemu potwierdzający wypełnienie testu. 
 

5) oświadczenie dotyczące planowanej podróży (nie dotyczy studentów wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii). Wzór 
dostępny tu link.  

Uwaga! OOssoobbyy  ppoossiiaaddaajjąąccee  wwaarruunneekk  lluubb  eeggzzaammiinn  ppoopprraawwkkoowwyy  pprroosszzoonnee  ssąą  o przedłożenie w BWZ także: 
–    podania ze zzggooddąą  nnaa  wwyyjjaazzdd  ppooddppiissaannąą  pprrzzeezz  kkoooorrddyynnaattoorraa  wwyyddzziiaałłoowweeggoo  lluubb  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,,  ssttaarryy  BBUUWW,,  ddrruuggiiee  ppiięęttrroo,,    ppookkóójj  220077..    

 
 

  
 

Warszawa, 11.08 2022r.                                                                           Zespół Sekcji Erasmus  
                                                                                                                       Biuro Współpracy z Zagranicą      

http://terminarz.bwz.uw.edu.pl/
http://bwz.uw.edu.pl/2020/03/18/dyzury-w-biurze-wspolpracy-z-zagranica/
mailto:erasmusbwz@uw.edu.pl
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2022/06/2022_2023_Oswiad_o-planowanej-podrozy-studia1.docx

