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Erasmus+ 2020/2021 

 STUDENCI NIEZAKWALIFIKOWANI / ODWOŁANIA 

Poniżej znajdą Państwo harmonogram drugiej kwalifikacji wydziałowej. Proszę zwrócić uwagę, że terminy są bardzo krótkie! 

Tylko osoby, które wzięły udział w rekrutacji i którym nie został przydzielony żaden wyjazd mają możliwość aplikowania o nowe  

miejsca.1  

 

UWAGA!  

Proszę zauważyć w tabeli wyników, że nie wszyscy studenci mają możliwość wyjazdu ze stypendium oraz niektórzy zobowiązani są 

dostarczyć brakujące dokumenty. Bez dostarczenia tych dokumentów student nie zostanie zakwalifikowany. 

 

 

23 luty (24.00)   Termin odwołań od decyzji wydziałowej komisji kwalifikacyjnej  

Aplikacje o nowe miejsca / odwołania należy składać mailowo: k.boiret@uw.edu.pl - tytuł: 

ERASMUS 2020/21 odwołanie (nazwisko studenta i nr indeksu) 

Aplikując o miejsce należy wskazać trzy uczelnie w kolejności od najbardziej preferowanej wg. 

uaktualnionej listy miejsc. Nie ma potrzeby składania dodatkowych dokumentów, chyba że w 

tabeli wyników wskazano taką konieczność.  

26 luty     Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 

26 luty    Koordynator przyznaje studentowi wyjazd w USOS 

26 luty – 27 luty   Student uzupełnia dane dot. wyjazdu w USOS 

W USOS zakładka “Dla studentów” → ikona “Wymiana studencka” → Wyjazdy  

Po uzupełnieniu danych i ich zatwierdzeniu, student informuje koordynatora mailowo 

(k.boiret@uw.edu.pl) - tytuł maila: ERASMUS 2020/21 (Nazwisko studenta i nr indeksu) 

27 luty    Koordynator zatwierdza dane wpisane przez studenta w USOS  

27 luty – 3 marca (14.00) Student składa wydrukowane z systemu USOS i podpisane „Zgłoszenie kandydata na wyjazd”  

Zgłoszenia składamy w punkcie informacyjnym (Collegium Politicum, parter, wejście B). 

Zgłoszenia można składać dopiero PO zatwierdzeniu przez koordynatora danych wpisanych przez 

studenta w USOS.  

Zgłoszenia muszą być podpisane przez studenta ale BEZ podpisu dziekana! (Koordynator sam 

przekaże zgłoszenia do podpisu dziekana) 

UWAGA! Dostarczenie „Zgłoszenia kandydata na wyjazd” jest konieczne do zamknięcia 

kwalifikacji. Niezłożenie ww. formularza we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w programie Erasmus+. 

Koordynator przekazuje zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ).  

Od tego momentu BWZ organizuje Państwa wyjazd i będzie się z Państwem kontaktować mailowo (za pomocą adresu mailowego, 

który posiadają Państwo w USOS), z wyjątkiem tworzenia i uzgadniania porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) w 

późniejszych etapach procedury, co należy do koordynatora dr K. Boiret jako Państwa opiekuna naukowego podczas mobilności.  

                                                           
1 Nie dotyczy to osób, którym komisja kwalifikacyjna odmówiła przyznania miejsca ze względu na zbyt duże zaległości z poprzedniego roku akad. 

(osoby te będą mogły wziąć udział w kolejnych turach Erasmus+ organizowanych przez BWZ w kwietniu i podczas wakacji, pod warunkiem 
nadrobienia zaległości). 
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Przypominam: Wybór lub zmiana przedmiotów przed lub podczas wymiany wymaga każdorazowej akceptacji koordynatora. O 

akceptację występujemy drogą mailową: k.boiret@uw.edu.pl (nie przez USOS!). Brak akceptacji oznacza, że przedmioty zrealizowane 

na wymianie mogą nie zostać uznane przez koordynatora po powrocie. 

 


