
 
 
 

OFERTA STYPENDIALNA PROGRAMU 

ERASMUS+ 
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO 

rok akademicki 2020/2021 
 

*** 
 

 Rekrutacja trwa do 3 marca 2019. 
 Zgłoszenia należy składać przez system USOS. 

 Studenci WO mogą ubiegać się o niewykorzystane miejsca z umów 
wszystkich katedr i zakładów WO.  

 

*** 
 

KRYTERIA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 
 

 średnia ocen co najmniej 3,49 
 

 znajomość języka kraju docelowego na poziomie określonym w 
umowie z uczelnią partnerską (B1, B2 lub C1) 

 

 pierwszeństwo mają kandydaci ubiegający się o stypendium 
programu Erasmus po raz pierwszy 

 
 

*** 
 

Bliższych informacji udziela 
Koordynatorka ds. mobilności na Wydziale Orientalistycznym 

dr hab. Małgorzata Sandowicz (m.e.sandowicz@uw.edu.pl), 
dyżury: Zakład Wschodu Starożytnego, środa, godz. 13:30–15:00. 

 
 
 

 
 
 
 
  



ZASADY KWALIFIKACJI 

 
1. Komisja może wyjątkowo podjąć decyzję o przyznaniu mobilności studentom, którzy 

posiadają średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki niższą niż 3,49. Studenci ci 
mogą zostać zakwalifikowani jako uczestnicy programu Erasmus z zerowym 
dofinansowaniem. Studentom zakwalifikowanym w początkowym okresie bez prawa do 
stypendium, stypendium może być przyznane na późniejszym etapie, o ile  student osiągnie 
przed wyjazdem średnią 3,49 oraz UW będzie posiadał fundusze w projekcie, w ramach 
którego finansowana jest dana mobilność. 

 

2. Ze względu na konieczność przedstawienia średniej za co najmniej jeden ukończony rok 
akademicki, w kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku 
studiów pierwszego stopnia, pierwszego roku studiów drugiego stopnia oraz uczestnicy 
studiów doktoranckich i doktoranci Szkół Doktorskich UW. W wyjątkowych i 
uzasadnionych przypadkach do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku 
pierwszego stopnia studiów.  

 

3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, pod 
warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet 
Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku.  

 

4. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych magisterskich.  

 

5. Studenci pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich muszą 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. 

 

6. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają więcej niż jeden warunek lub powtarzają 
etap są nieuprawnieni do udziału w programie Erasmus. 

 

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

 

8. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium 
finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.  

 

9. Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. "cudzej umowy" (tj. umowy zawartej 
przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod 
warunkiem uzyskania zgody obu prodziekanów ds. studenckich i koordynatorów ds. 
mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę 
międzyinstytucjonalną Erasmus+) po udokumentowaniu, że program studiów będzie 
uznany. 

 

10. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do 
prodziekana ds. studenckich/ kierownika jednostki organizacyjnej, w której student realizuje 
studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj. 
zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji. Od decyzji prodziekana 
lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW ds. studentów i 
jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne. Odwołanie składa się za 
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie – w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi 
studiów (Regulamin studiów UW - art. 9 ust. 3). 

 



11. Kandydatom zgłoszonym do 10 marca 2020 r. będzie przyznane stypendium Erasmus 
zgodnie z decyzją Komisji, o ile FRSE przyzna UW wystarczające środki.  

 

12. Studenci i doktoranci, którzy otrzymają stypendium w ramach pierwszej tury kwalifikacji 
prowadzonej przez jednostki organizacyjne UW, nie będą mogli uczestniczyć w kolejnych 
turach ogólnouniwersyteckich, nawet jeśli wcześniej zrezygnują z przyznanego im 
stypendium. 

 

13. Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2020 r. oraz złożył 
oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany 
dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach 
określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków. 
Studentowi, który otrzymał prawo do stypendium socjalnego po 10 marca 2020 r. i/lub został 
zakwalifikowany na wyjazd po tej dacie i w momencie kwalifikacji posiadał prawo do 
stypendium socjalnego, może zostać dodatkowo przyznany dodatek socjalny Erasmus, na 
podstawie podania złożonego w BWZ w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd za 
granicę, na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW 
wystarczających środków. 

 

14. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się  
o dodatkowe fundusze w wyznaczonym przez BWZ terminie.  

 
15. 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/. Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz 
stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą w celu udziału w programie Erasmus+. 
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 Agencję (NA) oraz 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. 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. 
Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE - operator programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub 
organizacja przyjmująca, do której student/ absolwent został zakwalifikowany na częściowe 
studia zagraniczne. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania pisma z FRSE 
zamykającego rozliczenie projektu, tj. najpóźniej do 31.12.2028 r. 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. 
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. 

  

https://maps.google.com/?q=ul.+Krakowskie+Przedmie%C5%9Bcie+26/28&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Krakowskie+Przedmie%C5%9Bcie+26/28&entry=gmail&source=g
https://www.uw.edu.pl/kontakt/
mailto:erasmusbwz@uw.edu.pl


AFRYKANISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

SOAS 
(UK, Londyn)* 

1 x 10 m-cy I, II, III angielski B2 Є 520 

Pilzno 
(Czechy) 

1 x 10 m-cy I, II, III 
czeski (B2) 

angielski (B2) 
Є 450 

Bayreuth 
(Niemcy) 

2 x 5 m-cy I, II, III 
niemiecki (B2) 
angielski (B2) 

Є 500 

Frankfurt 
(Niemcy 1 x 10 m-cy I, II niemiecki (B1) Є 500 

Hamburg 
(Niemcy) 

2 x 10 m-cy I, II niemiecki (B1) Є 500 

Inalco 
(Paryż, Francja) 

2 x 10 m-cy I, II francuski (B1) Є 500 

Kolonia 
(Niemcy) 

1 x 10 m-cy I, II, III 
niemiecki (B1) 
angielski (B1) 

Є 500 

Lejda 
(Holandia) 

2 x 10 m-cy I, II, III 
angielski (B2)** 

niderlandzki (B2) Є 500 

Neapol 
(Włochy) 

2 x 5 m-cy I, II, III 
włoski (B1) 

angielski (B1) 
Є 500 

Perugia 
(Włochy) 

2 x 5 m-cy I, II, III 
włoski (B1) 

angielski (B1) 
Є 500 

* Planowany wyjazd musi nastąpić przed wyjściem UK z UE. 

**Zalecany IELTS 6.5, TOEFL/575. 

 

ARABISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Alicante 
(Hiszpania) 2 x 5 m-cy I, II hiszpański (B1) Є 500 

Bonn 
(Niemcy) 

3 x 10 m-cy I, II, III 
niemiecki (B1) 
angielski (B2) Є 500 

Heidelberg 
(Niemcy) 1 x 10 m-cy I, II, III niemiecki (B1) Є 500 

Tybinga 
(Niemcy) 

2 x 10 m-cy I, II, III 
niemiecki (B1) 
angielski (B1) Є 500 

Wenecja 
(Włochy) 

2 x 5 m-cy I, II 
włoski (B2) 

angielski (B2) Є 500 

 

 



HEBRAISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Inalco 
(Paryż, Francja) 

2 x 10 m-cy I, II francuski (B1) Є 500 

 

INDOLOGIA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Budapeszt 
(Węgry) 

1 x 5 m-cy I, II, III 
angielski (B2)  

hindi (B1) 
węgierski (B2) 

Є 450 

Hamburg 
(Niemcy) 

1 x 10 m-cy III  niemiecki (B1) Є 500 

 

JAPONISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Bonn  
(Niemcy) 1 x 10 m-cy I, II  

niemiecki (B1) 
angielski (B2) Є 500 

 

MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Bonn  
(Niemcy) 1 x 5 m-cy I, II, III 

niemiecki (B1) 
angielski (B2) Є 500 

Budapeszt 
(Węgry) 

1 x 5 m-cy I, II 
angielski (B2) 
węgierski (B2) 

Є 450 

Lipsk  
(Niemcy) 2 x 10 m-cy I, II 

niemiecki (B1) 
angielski (B1) Є 500 

Neapol 
(Włochy) 1 x 5 m-cy I, II, III włoski (B1) Є 500 

Praga  
(Czechy) 2 x 5 m-cy II, III b.d. Є 450 

SOAS 
(Londyn, UK)* 

1 x 10 m-cy I, II, III angielski (B2) Є 520 

* Planowany wyjazd musi nastąpić przed wyjściem UK z UE. 



TURKOLOGIA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Ankara1 
(Turcja) 1 x 10 m-cy I, II  

turecki (B1) 
angielski (B1) 

Є 450 

Cukurowa  
(Adana, Turcja) 

1 x 10 m-cy I, II  
turecki (B1) 

angielski (B1) 
Є 450 

Hacettepe 
(Ankara, 
Turcja) 

Institute of 
Turkish Studies: 

3 x 10 m-cy 

 
Department of 

Modern Turkish 
Languages:  
4 x10 m-cy 

 
Department of 

History 
1 x 10 m-cy 

II, III 
 
 

 
I, II, III 

 
 

I, II, III 

turecki (B2) Є 450 

Stambuł 
(Turcja) 

1 x 10 m-cy II 
turecki (B2) 

angielski (B2) 
Є 450 

Segedyn 
(Węgry) 

1 x 10 m-cy I, II, III b.d. Є 450 

Suleyman 
Demirel  

(Isparta, Turcja) 
2 x 10 m-cy I, II, III turecki (B1) Є 450 

 

WSCHÓD STAROŻYTNY 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Moguncja 
(Niemcy) 

2 x 10 m-cy I, II, III niemiecki (B1) Є 500 

Pilzno 
(Czechy) 

2 x 10 m-cy I, II, III 
czeski (B2) 

angielski (B2) 
Є 450 

 

 

 

 

 



OFERTA OGÓLNOWYDZIAŁOWA I OGÓLNOUNIWERSYTECKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Stypendium/ 
miesiąc 

Wilno 
(Litwa) 2 x 5 m-cy I, II angielski (B1) Є 450 

Praga 
(Czechy) 

SOJUSZ 4EU+* 

Є 450 

Sorbona 
(Francja) 

Є 500 

Kopenhaga 
(Dania) 

Є 520 

Heidelberg 
(Niemcy) 

Є 500 

Mediolan 
(Włochy) 

Є 500 

*Wymiana priorytetowa. Wyjazdy na podstawie dwustronnych uzgodnień. 

 
 
 

 
 


