
                       
       

 
Komunikat nr 1/23/SMS/2023/2024 

„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA131/2023) 
 

Zagraniczne studia częściowe 2023/2024 

             Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej? 

 

1046 studentom i doktorantom wstępnie zakwalifikowanym 

 na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus  

serdecznie gratulujemy! 

 

 

1. Co teraz?  

 

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) przystąpi  do organizacji  kolejnych etapów Twojego wyjazdu na 
studia zagraniczne : 

 

Do BWZ dotarła już informacja, kto został zakwalifikowany. Teraz BWZ:  
a. sprawdzi zgodność danych w protokołach wydziałowych komisji kwalifikacyjnych;  

b. sprawdzi liczbę zakwalifikowanych studentów, którzy otrzymują stypendia socjalne (dane z systemu 

USOS na 21 marca br.).; 

c. przekaże poszczególnym uczelniom zagranicznym informację o Twojej kwalifikacji. 

 

Poinformujemy Cię (wysyłając email na adres podany w USOS) gdy Twoja nominacja zostanie przekazana 

do uczelni przyjmującej. 

 

2. BWZ zaprasza na spotkanie informacyjne (online) pt. „Co dalej po zakwalifikowaniu?” w dn. 14.04.23 

(godzinę oraz link do spotkania przekażemy w późniejszej korespondencji) 

 

Uprzejmie przypominamy, że studenci spoza krajów członkowskich UE są zobligowani do uzyskania 
informacji w odpowiednich ambasadach / konsulatach krajów do których są nominowani, o zasadach 
wizowych obowiązujący w przypadku wyjazdu na studia semestralne / roczne. 

 

Ewentualne pytania w powyższych kwestiach  prosimy kierować e-mailowo: erasmusbwz@uw.edu.pl lub 
telefonicznie + 22 55 24 069; 22 55 24 232. 

 

                                   

 

Warszawa, 24.03.2023 r.   Zespół Erasmus Biura Współpracy z Zagranicą UW  
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Announcement no 1/23/SMS/2023/2024 
„Erasmus – Mobility for Studies” (KA131/2023) 

 

You have been selected for an Erasmus mobility!  What are the next steps? 

 

Congratulations! 

You are one of 1046 students and doctoral students selected for  

an Erasmus mobility for studies in 2023/24. 

 

1. What are the next steps?  

 

       Currently the International Relations Office (IRO) is organising the next steps related to your mobility: 

 

a. we will verify the data in the protocols received from the selection committees; 

b. we will verify the number of students eligible for additional social benefits (data as of 
21.03.22) 

c. we will send student nominations to our partner universities. 

 

We will inform you (email sent to your address in USOS) when we send your nomination to the host 
university. 

 

2.   In April we will hold a webinar about the next Erasmus procedures (in English) – detailed information 

about the date and time will be sent within the  next couple of days. 

 

We would like to kindly remind you that non-EU citizens are obliged to enquire at the respective 
embassies / consulates of the countries they are nominated to about visa procedures for students. 
 

If you have questions related to your mobility, please contact erasmusbwz@uw.edu.pl or phone us (+ 22 
55 24 069; 22 55 24 232) 

 

                                   

 

Warsaw, 24.03.2023 r.   Erasmus Team of the International Relations Office, UW 

  

mailto:erasmusbwz@uw.edu.pl

