
Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) do Programu Edukacja 

na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium 

(wyjazd w semestrze letnim). 

 

Konkurs dotyczy mobilności (face-to-face) - wyjazdów na 5-miesięczne studia zagraniczne ze 

stypendium Programu Edukacja w roku akademickim 2022/2023 dla studentów UW do Państw-

Darczyńców: 

✓ Ostfold University College (N HALDEN02) – 3 stypendia 

Wykaz stypendiów objętych konkursem: 

Kraj Uczelnia 

partnerska 

Dziedziny 

współpracy 

Poziom 

studiów 

Liczba 

stypendiów 

Czas 

trwania 

mobilności 

(miesiące) 

Ryczałt na 

koszty 

pobytu 

(miesięcznie) 

Ryczałt 

na koszty 

podróży 

Norwegia Østfold 

University 

College 

 

Wszystkie 

Studia I 

stopnia, 

Studia II 

stopnia 

3 5 1.200,00EUR 275,00 

EUR 

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium – 10.10.2022 r. 

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.10.2022 r.  

Miejsce składania dokumentów: prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: 

Swietlana.Dachno@adm.uw.edu.pl 

Dodatkowych Informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 20 482 od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.30-16.00. 

Podstawowe kryteria kwalifikacji drugiej tury są tożsame z kryteriami pierwszej tury.  
 
Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej z Państw-Darczyńców.  
 
Warunki uczestnictwa i kryteria:  

• średnia ocen z całego okresu studiów co najmniej 3,49; 

• brak warunkowych zaliczeń;  

• znajomość języka angielskiego na poziomie B2;  

• pierwszeństwo skorzystania z miejsc będą mieli studenci otrzymujący stypendium socjalne; 

• studenci przynajmniej drugiego roku studiów 1. stopnia, przynajmniej drugiego roku 
jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów 2. stopnia; 

• stypendium Programu Edukacja może być przyznane tylko studentowi podejmującemu w 
uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku.  

 
Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej 

• wniosek kandydata na wyjazd w roku akademickim 2022/2023 w ramach Programu 

Edukacja (załącznik 1), podpisany przez koordynatora ds. mobilności (Erasmus) 

mailto:Swietlana.Dachno@adm.uw.edu.pl


macierzystego wydziału / instytutu UW oraz Prodziekana ds. studenckich / Kierownika 

jednostki organizacyjnej 

• oświadczenie o otrzymywaniu stypendium socjalnego UW w momencie kwalifikacji 

(jeśli dotyczy) 

• zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez 

dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49) 

• potwierdzenie znajomości języka wykładowego na poziomie umożliwiającym aktywne 

uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (język angielski – poziom B2). 

Procedura kwalifikacji studentów 
 

Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami. 
Oceny wniosków studentów dokonuje Zespół kwalifikacyjny powołany przez Przewodniczącego Komisji  
Rektorskiej, działający na mocy i  na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 276 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków 
stypendialnych  
(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5705/M.2020.491.Zarz.276.pdf ) 

 
Podstawowe kryteria oceny wniosków 

 

Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego / motywacja 0-5 pkt 

Średnia ocen z całego okresu studiów 0-3 pkt 
Znajomość języka obcego, zgodnie z 
wymaganiami uczelni zagranicznej 

0-3 pkt 

Rok studiów (priorytet dla studentów wyższych lat) 0-1 pkt 

Studenci otrzymujący w momencie kwalifikacji stypendium socjalne UW  0-1 pkt 

Ocena całkowita 0-13 pkt 
 

UWAGA! Studenci, którzy w roku akademickim 2022/23 zaczynają studia drugiego stopnia na 

UW mogą przystąpić do kwalifikacji po wpisaniu ich danych w systemie USOS przez sekretariat 

jednostki macierzystej UW. 

 

Koniec dodatkowej tury – 10 października 2022 r. 

 

O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze letnim występuje BWZ. 
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