
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI 
 

1. 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.  

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

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

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

5. 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. 

6. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 2 miesiące (60 dni), 
maksymalny – 11 miesięcy (360 dni). Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od 
funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Pełny opis zasad kwalifikacji można znaleźć w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/358/2022/02/2022SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf. 

 


