
 

                                                        

   

 

 

Uniwersytet Warszawski – PL WARSZAW01 

Projekt - „Erasmus - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”  

Zasady konkursu dla studentów i doktorantów 
w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) 

ze stypendium Erasmus KA107/2020 do uczelni z krajów 

partnerskich - rok akademicki 2022/23 

 

1. Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze 
letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do: 

 
✓ University of Haifa - Hajfa, Izrael – 1 stypendium; 
✓ Ben-Gurion University of the Negev - Beer Szewa, Izrael - 1 stypendium. 

2.  Definicje 
    Ilekroć jest mowa o: 

a. kraju partnerskim -  należy przez to rozumieć kraje spoza Unii Europejskiej, 
uprawnione do uczestnictwa w projekcie KA107/2020 w tym konkursie jest to 
Izrael. 

b. Studentach -  należy przez to rozumieć studenta lub doktoranta Uniwersytetu 
Warszawskiego, który studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania 
dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestników 
Szkół Doktorskich) lub jednolitych studiów magisterskich; 

c. rezerwowej liście rankingowej - należy przez to rozumieć listę zawierającą 
dane studentów i doktorantów wskazanych w kolejności pierwszeństwa do 
przyznania stypendium Erasmus KA107/2020; 

d. mobilności - należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania 
uzgodnionego programu studiów;  

e. kapitale mobilności – należy przez to rozumieć liczbę miesięcy pobytu w 
uczelni zagranicznej w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub 
Erasmus Mundus, jako student lub jako praktykant Uniwersytetu Warszawskiego 
lub innej, polskiej lub zagranicznej uczelni; 

f. stypendium typu KA107/2020– należy przez to rozumieć stypendium na 
dofinansowanie kosztów pobytu w kraju partnerskim oraz ryczałt na podróż w 
wysokości określonej w pkt. 3 i 4; 

g. stypendium typu KA103 lub KA131– należy przez to rozumieć stypendium na 
zagraniczne studia częściowe zrealizowane ze stypendium Erasmus w 
uczelniach krajów programu, tj. w 27 krajach UE, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Serbii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii i Turcji. 

3. Miesięczna wysokość stypendium Erasmus KA107/2020 (studia)  wynosi 700 euro. 

4. Wysokość ryczałtu na podróż obliczana jest na podstawie kalkulatora odległości 
dostępnego na stronach Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_en) – Izrael: 360,00 euro. 

5. Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 24 października 2022, 
godzina 16:00. 

6. Sposób przekazania dokumentów:  elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy 
z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenie Rektora nr 

279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty 
uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z 
innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać 
bez rozpatrzenia. 

7. Wymagane dokumenty: 
▪ list motywacyjny w języku angielskim; 
▪ zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat 
▪ dokument poświadczający znajomość języka obcego na poziomie 

wymaganym przez uczelnię zagraniczną; 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


 

                                                        

   

 

 

▪ oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany 
(załącznik 2) 

▪ wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia (załącznik 1); 
▪ plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów). 

8. Podstawowe kryteria kwalifikacji studentów i/lub doktorantów:  
średnia ocen (co najmniej 3,49), brak warunkowych zaliczeń, brak powtarzania etapu, 
znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z 
umową międzyinstytucjonalną Erasmus); oświadczenie dot. poprzednich mobilności; 
plan badawczy (tylko dla doktorantów). 

9. Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium 
a. O stypendium Erasmus KA107/2020 może się ubiegać student studiów 

stacjonarnych lub niestacjonarnych; 
b. O stypendium Erasmus KA107/2020 mogą ubiegać się wszyscy studenci i 

doktoranci UW, niezależnie od obywatelstwa; 

c. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów 1. 
stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, 
pierwszego roku studiów 2. stopnia oraz doktoranci; 

d. Doktoranci (w tym uczestnicy Szkół Doktorskich) jako studenci trzeciego stopnia 
studiów mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak podczas 
pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i zdobyć co najmniej 10 
punktów ECTS na semestr; 

e. Zgodnie z „Przewodnikiem dla użytkowników systemu ECTS 2015” studenci 
pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich powinni  
za granicą zrealizować w semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą jednostki macierzystej, liczba punktów może być zmniejszona, ale nie 
mniej niż do 20 ECTS na semestr. 

f. O stypendium Erasmus KA107/2020 mogą ubiegać się również studenci, którym 
zostały już wcześniej przyznane mobilności w ramach programu LLP-Erasmus, 
Erasmus+ (KA103, KA131 lub KA107) i/lub Erasmus Mundus, o ile posiadają 
odpowiedni kapitał mobilności; 

g. Kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy dla studiów 1 stopnia, 2 stopnia oraz 3 
stopnia (w tym Szkół Doktorskich) oraz 24 miesiące dla jednolitych studiów 
magisterskich. Przy obliczaniu kapitału mobilności zostanie odjęty łączny okres 
pobytu, przez który student przebywał za granicą na danym stopniu studiów w 
przeszłości, jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (KA103, KA131 i/lub 
KA107) i/lub Erasmus Mundus ze stypendium lub bez; 

h. Stypendium Erasmus może być przyznane tylko studentowi podejmującemu  
w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym kierunku; 

i. W kwalifikacji nie mog ą uczestniczyć: a) słuchacze studiów podyplomowych;  
b) studenci wpisani warunkowo na etap studiów, c) studenci powtarzający etap 
studiów. 

10. Procedura kwalifikacji studentów/doktorantów 
Kwalifikacja studentów/doktorantów odbywa się zgodnie z ustaleniami między 
uczelniami. Student zobowiązany jest do sporządzenia listy przedmiotów danej 
dziedziny w uczelni przyjmującej oraz wpisania wstępnej listy do formularza „Wniosku 
o wyrażenie pozwolenia na wyjazd”. 
Oferta University of Haifa: https://uhaifa.org/academics/graduate-programs 
Oferta Ben-Gurion University: https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Courses-in-
English---Lists.aspx 
 
Oceny wniosków studentów dokonuje Zespół kwalifikacyjny 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 
 
 

https://uhaifa.org/academics/graduate-programs
https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Courses-in-English---Lists.aspx
https://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Courses-in-English---Lists.aspx
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5705/M.2020.491.Zarz.276.pdf


 

                                                        

   

 

 

11. Podstawowe kryteria oceny wniosków 

Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego / motywacja 0-5 pkt 

Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 * 0-3 pkt 

Znajomość języka obcego, zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej 0-3 pkt 

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

Ocena całkowita 0-12 
pkt * jeżeli w tym roku akademickim korzystano z urlopu, zaświadczenie musi być wystawione 

za  ostatni ukończony rok studiów na kierunku, na którym nastąpi wyjazd. Studenci, którzy 
od października 2022r.rozpoczynają studia 2 stopnia na UW muszą przedstawić średnią za 
ostatni rok studiów 1 stopnia. 
 

12. Studentowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od daty wysłania za 
pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o wynikach. Odwołanie jest 
rozpatrywane przez przewodniczącego Komisji. Postanowienie przewodniczącego 
jest ostateczne. 

13. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, stypendium zostanie przyznane kolejnej osobie z 
listy rezerwowej, ustalonej przez Zespół kwalifikacyjny. 

14. Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną  
do czasu pisemnego potwierdzenia przez uczelnię zagraniczną przyjęcia na studia 
oraz do czasu podpisania umowy stypendialnej z UW. 

15. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego 
stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskie na ten sam cel.  
O zachowaniu prawa do stypendiów z innych źródeł np. stypendium rządu RP, 
decyduje instytucja je przyznająca. 

16. Stypendium Erasmus KA107/2020 zostanie wypłacone studentowi jedynie  
na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni, zgodnie z za wartą z UW 
indywidualną umową stypendialną niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z 
tytułu zakwaterowania. 

17. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania 
umowy finansowej – osobiście w Biurze Współpracy z Zagranicą lub 
korespondencyjnie, uprzednio kontaktując się z pracownikiem biura (adres e-mail: 
erasmusbwz@uw.edu.pl ). Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia 
semestru/trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację  
z przyznanych funduszy i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych 
stypendium Erasmus KA107/2020 w roku akademickim 2022/2023. 

18. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus musi posiadać status studenta 
UW i nie może być w żaden sposób urlopowany. 

19. Student, doktorant po zakwalifikowaniu musi wypełnić test online z języka angielskiego  
(Online Language Support-OLS) we wskazanym przez UW narzędziu.  
Z wypełnienia testu są zwolnione jedynie osoby, dla których język angielski jest 
językiem ojczystym oraz osoby, które będą studiować w języku hebrajskim. 
20. Powyższe zasady wstępnej kwalifikacji zostały sporządzone na podstawie 
umowy finansowej nr 2020-1-PL01-KA107-080583 zawartej przez Uniwersytet 
Warszawski z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu 
Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz wytycznych Fundacji. 

21.  Informacje dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO): 

21.1 Administratorem danych osobowych kandydatki/ kandydata oraz 
stypendystki/ stypendysty jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez 
Rektora z siedzibą przy ul.  Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z 
administratorem można się kontaktować, wybierając jedną z form kontaktu 
znajdującą się na stronie:  https://www.uw.edu.pl/kontakt/ . 

21.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. 

mailto:erasmusbwz@uw.edu.pl
http://www.uw.edu.pl/kontakt/
http://www.uw.edu.pl/kontakt/
mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

                                                        

   

 

 

21.3 Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty    
przetwarzane będą w celu udziału w programie Erasmus+. 

21.4 Podstawę do przetwarzania danych osobowych kandydata/ kandydatki 
stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane zakwalifikowanych 
stypendystów będą przetwarzane na podstawie zawartej przez Uniwersytet 
Warszawski umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową 
Agencją (NA) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Erasmus+ - 
unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, oraz 
uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE,1720/2006/WE i 1298/2008/WE. 

21.5 Podanie danych przez kandydata/ kandydatkę do stypendium jest dobrowolne,  

jednak niezbędne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie danych 
przez zakwalifikowanych stypendystów jest obligatoryjne, w przypadku ich 
niepodania stypendium nie będzie mogło być wypłacone. 

21.6 Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (operator programu Erasmus+), uczelnia 
zagraniczna lub organizacja przyjmująca, do której student został 
zakwalifikowany na część studiów za zagranicą. 

21.7 Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania przez UW 
pisma    FRSE zamykającego rozliczenie projektu KA107/2020, tj. najpóźniej do 
31.12.2029 r. 

21.8 Stypendystka/ stypendysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Kandydat/ kandydatka 
ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Informację o cofnięciu 
zgody należy wysłać na adres  erasmusbwz@uw.edu.pl . 

21.9 Kandydat/ kandydatka/ stypendystka/ stypendysta ma prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego/ jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

     _________________________ 
Zatwierdził dnia 19.09.2022r. 

       Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia 
       Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek 

mailto:erasmusbwz@uw.edu.pl

