
ERASMUS+ 
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 

rok akademicki 2021/2022 
 

Serdecznie zachęcam do udziału w I turze wstępnej kwalifikacji programu wymiany 
akademickiej Erasmus+. Erasmus+ umożliwia zrealizowanie części programu 
studiów w uczelni partnerskiej, z którą dana jednostka WO ma umowę. Oferta 
skierowana jest do studentów pierwszego stopnia (II i III rok), drugiego stopnia (I 
rok) oraz do uczestników studiów doktoranckich i Szkół Doktorskich UW. 
 
KRYTERIA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI* 
 średnia ocen co najmniej 3,49 
 udokumentowana znajomość języka kraju docelowego na poziomie 

określonym w umowie z uczelnią partnerską (B1, B2 lub C1) 
 nie więcej niż jedno warunkowe zaliczenie w dniu składania podania 

*szczegółowe zasady kwalifikacji na końcu ogłoszenia 

 
TRYB KWALIFIKACJI 
 Rekrutacja trwa do 12. marca 2021 r. 
 Zgłoszenia należy składać przez system USOS. 
 Po uprzednim zgłoszeniu przez USOS, potwierdzenie znajomości języka na 

wymaganym poziomie (np. certyfikat lub wyciąg z USOS-a) oraz informację o 
wysokości średniej proszę przesłać na adres m.e.sandowicz@uw.edu.pl.  

 
STYPENDIA 
 Wysokość  stypendium Erasmus zostanie podana przez Biuro Współpracy z 

Zagranicą po opublikowaniu przez Komisję Europejską Przewodnika po 
Programie 2021 oraz potwierdzeniu przez Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji wysokości przyznanych UW funduszy. 

 W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, 
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria dot. 
okresu wypłaty stypendium, przy czym najważniejsze kryterium stanowić 
będzie średnia. 

 Studentom, którzy nie otrzymają stypendium może zostać zaproponowane 
finansowanie na wyjazd w semestrze zimowym na zasadach projektu 
KA103/2019 (2019-1-PLKA103 – vide www.bwz.uw.edu.pl). W związku z 
brexitem studentom zakwalifikowanym do uczelni w Wielkiej Brytanii będzie 
przyznane stypendium wyłącznie z projektu KA103/2019 (2019-1-PL-KA103-
061603). 

 Stypendium Erasmus zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty 
okres studiowania w zagranicznej uczelni i zgodnie z ostateczną decyzją 
Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia niezależnie od kosztów, 
które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania. 

 Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się 
o dodatkowe fundusze w wyznaczonym przez BWZ terminie, po ogłoszeniu 
zasad przez FRSE. 



 
WYJAZD Z TZW. „CUDZEJ UMOWY” 
 
 Decyzją Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia i w odróżnieniu do 

praktyki ubiegłych lat, o wyjazd z tzw. "cudzej umowy" (umowy zawartej 
przez inną jednostkę UW niż macierzysta) będą mogli ubiegać się jedynie 
uczestnicy Szkół Doktorskich. Umowy WO będą traktowane jako umowy 
wewnątrzwydziałowe, zatem studenci WO mogą ubiegać się o miejsca 
niewykorzystane przez zakłady i katedry, które są właścicielami umów. 

 
dr hab. Małgorzata Sandowicz 

(m.e.sandowicz@uw.edu.pl) 
Koordynatorka ds. mobilności na Wydziale Orientalistycznym 

 
 
 

 
 
 
 
  



AFRYKANISTYKA 
Uczelnia 

partnerska 
Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
SOAS 

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

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

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

angielski (B2) 
Frankfurt 
(Niemcy 1 x 10 m-cy I, II niemiecki (B1) 

Hamburg 
(Niemcy) 2 x 10 m-cy I, II niemiecki (B1) 

Inalco 
(Paryż, Francja) 2 x 10 m-cy I, II francuski (B1) 

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

angielski (B1) 
Lejda 

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

Neapol 
(Włochy) 2 x 5 m-cy I, II, III włoski (B1) 

angielski (B1) 
Perugia 

(Włochy) 2 x 5 m-cy I, II, III włoski (B1) 
angielski (B1) 

* Wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym. 
**Zalecany IELTS 6.5, TOEFL/575. 

 

ARABISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Alicante 

(Hiszpania) 2 x 5 m-cy I, II hiszpański (B1) 
Bonn 

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

Heidelberg 
(Niemcy) 1 x 10 m-cy I, II, III niemiecki (B1) 
Tybinga 
(Niemcy) 2 x 10 m-cy I, II, III niemiecki (B1) 

angielski (B1) 
Wenecja 
(Włochy) 2 x 5 m-cy I, II włoski (B2) 

angielski (B2) 
 

 



HEBRAISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Inalco 

(Paryż, Francja) 2 x 10 m-cy I, II francuski (B1) 
 

INDOLOGIA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 

Budapeszt 
(Węgry) 1 x 5 m-cy I, II, III 

angielski (B2)  
hindi (B1) 

węgierski (B2) 
Hamburg 
(Niemcy) 1 x 10 m-cy III  niemiecki (B1) 

 

JAPONISTYKA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Bonn  

(Niemcy) 1 x 10 m-cy I, II  niemiecki (B1) 
angielski (B2) 

 

MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Bonn  

(Niemcy) 1 x 5 m-cy I, II, III niemiecki (B1) 
angielski (B2) 

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

węgierski (B2) 
Lipsk  

(Niemcy) 2 x 10 m-cy I, II niemiecki (B1) 
angielski (B1) 

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

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

SOAS 
(Londyn, UK)* 1 x 5 m-cy I, II, III angielski (B2) 

* Wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym. 



TURKOLOGIA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Ankara1 
(Turcja) 1 x 10 m-cy I, II  turecki (B1) 

angielski (B1) 
Cukurowa  

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

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) 

Stambuł 
(Turcja) 1 x 10 m-cy II turecki (B2) 

angielski (B2) 
Segedyn 
(Węgry) 1 x 10 m-cy I, II, III b.d. 

Suleyman 
Demirel  

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

 

WSCHÓD STAROŻYTNY 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Moguncja 
(Niemcy) 2 x 10 m-cy I, II, III niemiecki (B1) 

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

angielski (B2) 
 

OFERTA OGÓLNOWYDZIAŁOWA 

Uczelnia 
partnerska 

Liczba 
miejsc 

Etap 
studiów 

Wymagana 
znajomość języka 

(poziom) 
Wilno 

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

  



SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI 
 

1. Osoba zakwalifikowana na wyjazd jest jedynie KANDYDATEM do stypendium do czasu: a) 
opublikowania przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie Erasmus+ 2021; b) 
poinformowania Uniwersytetu Warszawskiego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE) o przyznanych funduszach na rok akademicki 2021/2022; c) pisemnego 
potwierdzenia o przyznanym stypendium wysłanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą 
(BWZ) na uniwersytecki adres poczty elektronicznej studenta. Każda osoba, której przyznano 
stypendium na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego 
potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu podpisania 
umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim (UW). 

2. 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.  

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

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

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

6. Studenci studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację wyłącznie w ramach 
kierunków wchodzących w skład studiów. Studenci ci podlegają tym samym kryteriom 
kwalifikacji co studenci danej jednostki. 

7. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3 miesiące (90 
dni), maksymalny – 11 miesięcy (330 dni). Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest 
uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE). 

8. W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium 
finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł 
(np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą 
(BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je 
przyznająca. 

9. 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. 

10. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do 
Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD), w której student realizuje studia. Od decyzji KJD 
lub kierownika jednostki organizacyjnej (jeżeli dotyczy) przysługuje odwołanie do 
Prorektora 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 o wyniku wstępnej rekrutacji. 


