
                       
       
 
         Komunikat nr 4/22/SMS/2022/2023 

„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2022) 
Zagraniczne studia częściowe 2022/2023 

Testy językowe online (OLS- Online Language Support) 

 

 

Z informacji przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wynika, że aktualnie trwa faza testowa nowego  narzędzia do 
testowania znajomości języka – Online Language Support OLS.  Mimo tego studenci muszą przed podpisaniem 
umowy finansowej wypełnić test językowy online. 

Warunkiem zalogowania się uczestnika mobilności do OLS w EU Academy jest założenie przez niego 
konta w EU Login. Instrukcję do logowania znajdą Państwo w załączeniu. 

Przypominamy, że test OLS muszą wypełnić wszyscy studenci studiujący w następujących językach: 
angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, 
łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski 
lub włoski. 

Z testu zwolnieni są jedynie studenci, którzy będą studiować w swoim rodzinnym języku (native 
speaker). 

Ewentualne pytania w powyższych kwestiach  prosimy kierować e-mailowo: erasmusbwz@uw.edu.pl 
lub telefonicznie + 22 55 20 465; 22 55 24 069.                         

 

    Warszawa, 05.08.2022 r.     Zespół Erasmus Biura Współpracy z Zagranicą UW  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Announcement no 4/22/SMS/2022/2023 
„Erasmus – Mobility for Studies” (KA131/2022) 

 

Online language tests (OLS- Online Language Support) 

 

The information provided by the Foundation for the Development of the Education System - the 
National Agency of the Erasmus + Programme and the European Solidarity Corps shows that the testing phase 
of a new tool  Online Language Support (OLS) is currently underway. Nevertheless, all students must complete 
online language tests before signing the financial agreement. 

That is why before the mobility, all Erasmus students are required to do an online language placement test.  

If, while applying for the mobility, you declared in USOSweb that your language of instruction at the host 
university is one of the following: English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Estonian, Finnish, French, Greek, 
Spanish, Irish, Lithuanian, Latvian, Maltese, Dutch, German, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, 
Swedish, Hungarian or Italian you will have to do an online language test on the EU Academy website before 
you sign the financial agreement at IRO.  

Only students who have a status of a native speaker of the given language are exempt from the test. 

Login instructions to the system you can find enclosed. 

If you have questions related to your mobility, please contact erasmusbwz@uw.edu.pl or phone us (+ 
22 55 20 465; 22 55 24 069) 

 

                                   

 

Warsaw, 05.08.2022 r.     Erasmus Team of the International Relations Office, UW 
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