Uniwersytet Warszawski – PL WARSZAW01
Program Edukacja, Komponent II –
Mobilność w Szkolnictwie Wyższym (MF EOG 2014-2021)
Konkurs nr EOG/2021
Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji kandydatów do
stypendium w ramach Programu Edukacja na zagraniczne studia częściowe
(SMS) do uczelni z Państw-Darczyńców –
rok akademicki 2022/2023
1. Konkurs dotyczy mobilności - wyjazdów na 5-miesięczne i 10-miesięczne studia
zagraniczne ze stypendium Programu Edukacja w roku akademickim 2022/2023 dla
studentów UW do:
 University of Bergen (Norwegia, N BERGEN01) - 3 stypendia
 Ostfold University College (N HALDEN02) – 6 stypendiów
Wykaz stypendiów objętych konkursem:
Czas
Ryczałt na
Ryczałt
trwania
koszty
na koszty
mobilności
pobytu
podróży
(miesiące) (miesięcznie)
University
Prawo
Jednolite
1
5
1.200,00EUR 275,00
Norwegia of Bergen
studia
EUR
magisterskie
2
10
1.200,00EUR 275,00
EUR
Østfold
Studia I
5
5
1.200,00EUR 275,00
University Wszystkie
stopnia,
EUR
College
Studia II
1
10
1.200,00EUR 275,00
stopnia
EUR
2. Mobilności studentów są realizowane na zasadach programu Erasmus + dla Szkolnictwa
Wyższego i finansowane z Programu Edukacja.
Kraj

Uczelnia
partnerska

Dziedziny
współpracy

Poziom
studiów

Liczba
stypendiów

3. Definicje
Ilekroć jest mowa o:
a. Państwie-Darczyńcy – należy przez to rozumieć następujące kraje: Norwegia,
Islandia, Liechtenstein;
b. studenci – należy przez to rozumieć studenta Uniwersytetu Warszawskiego, który
studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego lub
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
c. rezerwowej liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę zawierającą dane
studentów wskazanych w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium
Edukacja;
d. mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd do uczelni z Państw-Darczyńców
w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów;
e. stypendium Programu Edukacja – należy przez to rozumieć stypendium na
dofinansowanie kosztów pobytu w Państwach-Darczyńcach oraz ryczałt na podróż w
wysokości określonej w pkt. 4 i 5.
4. Miesięczna wysokość stypendium Programu Edukacja (studia) wynosi 1.200,00 euro.
Stypendium jest wypłacane w PLN **.
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5. Wysokość ryczałtu na podróż obliczana jest na podstawie odległości, którą musi
pokonać stypendysta do wyżej wymienionej uczelni* (na podstawie kalkulatora odległości
dostępnego na stronach Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_en) - 275 euro.
Ryczałt na podróż jest wypłacany w PLN **.
* Podczas obliczania należnej kwoty ryczałtu na podróż bierze się pod uwagę odległość
do miejsca realizacji mobilności w jedną stronę.
** Stypendium finansowe wypłacane w PLN stanowi równowartość stypendium w EUR
obliczone na
podstawie miesięcznego kursu księgowego wymiany euro Komisji
Europejskiej w miesiącu, w którym Operator Programu dokonał płatności na rzecz Uczelni
wysyłającej. Kwota stypendium w PLN będzie ulegała zmianie, ponieważ Operator
Programu przekazuje fundusze w ratach.
6. Okres mobilności
Studentowi może zostać przyznane finansowanie na maksymalny okres 5 miesięcy lub
maksymalny okres 10 miesięcy na studiach pierwszego lub drugiego stopnia lub
jednolitych studiach magisterskich na zagraniczne studia częściowe według informacji
zawartej w pkt. 1.
7. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium – 28.02.2022 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.03.2022 r.
8. Miejsce składania dokumentów: prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną
na adres: Swietlana.Dachno@adm.uw.edu.pl
9. 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)
 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).
10. Podstawowe kryteria kwalifikacji studentów:
średnia ocen, brak warunkowych zaliczeń, znajomość języka angielskiego na poziomie
B2, otrzymywane stypendium socjalne.
11. Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium
a. O stypendium Programu Edukacja może się ubiegać osoba, która jest studentem
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;
b. O stypendium Programu Edukacja mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego
lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od
obywatelstwa (z zastrzeżeniem pkt. 13). Student posiadający obywatelstwo inne
niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego powinien samodzielnie sprawdzić zasady odnoszące się do
wjazdu i zalegalizowania pobytu na terytorium Państwa-Darczyńcy w związku z
planowanym wyjazdem jako uczestnik Programu Edukacja;
c. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów 1.
stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich,
pierwszego roku studiów 2. stopnia;
d. Stypendium Programu Edukacja może być przyznane tylko studentowi
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podejmującemu w uczelni zagranicznej studia na tym samym lub pokrewnym
kierunku.
12. Osoby nieuprawnione do ubiegania się o stypendium
W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć:
a) studenci ostatniego roku studiów 2. stopnia lub jednolitych magisterskich
b) studenci studiów 3. stopnia
c) słuchacze studiów podyplomowych
d) studenci wpisani warunkowo na etap studiów
e) studenci powtarzający etap studiów.
13. 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 )
14. Podstawowe kryteria oceny wniosków
Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego / motywacja

0-5 pkt

Średnia ocen z całego okresu studiów
Znajomość języka obcego, zgodnie z
wymaganiami uczelni zagranicznej
Rok studiów (priorytet dla studentów wyższych lat)

0-3 pkt
0-3 pkt

Studenci otrzymujący w momencie kwalifikacji stypendium socjalne
UW
Ocena całkowita

0-1 pkt

0-1 pkt

0-13 pkt

15. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zespołu w terminie siedmiu dni
od daty wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o wynikach.
Odwołanie jest rozpatrywane przez przewodniczącego Komisji. Postanowienie
Przewodniczącego jest ostateczne.
16. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, stypendium zostanie przyznane kolejnej osobie z listy
rezerwowej.
17. Każda osoba zakwalifikowana do wyjazdu jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu
pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię przyjęcia na studia oraz do czasu
podpisania umowy indywidualnej z UW.
18. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Uczelnia przyjmująca z
Państw-Darczyńców.
19. Wypłata stypendium Programu Edukacja
Stypendium Programu Edukacja zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty
okres studiowania w uczelni z Państw-Darczyńców, zgodnie z zawartą z UW indywidualną
umową stypendialną niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu
zakwaterowania, z zastrzeżeniem pkt. 1 i pkt. 6.
20. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student
niezwłocznie powiadomi na piśmie Biuro Współpracy z Zagranicą UW oraz Instytucję z
której otrzymuję, lub będzie otrzymywać inne stypendium. O zachowaniu prawa do tego
typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.
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21. Wypłata stypendium nastąpi wyłącznie po podpisaniu umowy indywidualnej z UW.
Umowa może być podpisania w Biurze Współpracy z Zagranicą lub korespondencyjnie po
dostarczeniu do BWZ następujących dokumentów:
- Letter of Acceptance
- Learning Agreement (część Before the Mobility)
- Ubezpieczenie lub Kartę EKUZ na cały okres pobytu za granicą.
Dokumenty należy dostarczyć na co najmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem zajęć w
uczeni z Państw-Darczyńców.
Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/semestru w uczelni z PaństwDarczyńców może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy i stanowić
podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Programu Edukacja w roku
akademickim 2022/2023.
22. Student podczas całego pobytu na wymianie musi posiadać status studenta UW i nie
może być w żaden sposób urlopowany.
23. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana do udziału w Programie Edukacja
zobowiązuję się zapoznać z aktualnymi informacjami dotyczącymi restrykcji
administracyjnych i sanitarnych wynikających z pandemii, przestrzegać przepisów i
zaleceń władz Państw-Darczyńców dotyczących podróży i pobytu za granicą oraz
polskich po powrocie.
24. Osoba zakwalifikowana do udziału w Programie Edukacja będzie zobowiązana do
złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o
wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2
oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu
studiów. Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za
granicą, w tym nie pokrywa kosztów ewentualnego leczenia.
25. Powyższe zasady wstępnej kwalifikacji zostały sporządzone na podstawie umowy
finansowej nr EOG/21/K2/WU/0009 zawartej przez Uniwersytet Warszawski z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji – Operatorem PROGRAMU EDUKACJA oraz wytycznych
Fundacji.

_________________________
Zatwierdził dnia 14 lutego 2022 r.
Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia
Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek
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