
Wstępne ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus+  
na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE 

 Rok akademicki 2022/2023 
  
 
1. Nominacja na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ organizowana w Instytucie Germanistyki jest WSTĘPNA. 
Zakwalifikowani wstępnie studenci/doktoranci są jedynie KANDYDATAMI do stypendium do czasu: 
a) opublikowania przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie Erasmus+ 2022; 
b) poinformowania Uniwersytetu Warszawskiego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) o przyznanych funduszach na rok 
akademicki 2022/2023; 
c) pisemnego potwierdzenia o przyznanym stypendium wysłanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) na uniwersytecki adres 
poczty elektronicznej studenta. 
Każda osoba, k t ó r e j p r z y z n a n o s t y p e n d i u m 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. O wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci II i III roku studiów pierwszego 
stopnia, studenci I roku studiów drugiego stopnia (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych) i studenci przynajmniej drugiego roku 
jednolitych studiów magisterskich oraz uczestnicy Szkół Doktorskich UW.  

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci III roku studiów pierwszego stopnia, jednak pod warunkiem udokumentowania przed 
wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Studenci III roku 
studiów pierwszego stopnia muszą być kierowani na studia zagraniczne jedynie w semestrze letnim.  

Zajęcia na uczelni zagranicznej odbywają się w języku niemieckim.  

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie 
zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku pierwszego stopnia studiów. W takich 
przypadkach Komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole. Studenci  i otrzymają prawo do stypendium, o ile 
uko czą pierwszy rok studiów ze średnią co najmniej  ,  .  

3. Uczestnicy Szkół Doktorskich są uprawnieni do udziału w kwalifikacji prowadzonej przez dowolną jednostkę organizacyjną UW, o ile: 

a. jednostka organizacyjna prowadząca kwalifikację wyrazi na to zgodę, poprzez wprowadzenie właściwego zapisu w szczegółowych 

zasadach kwalifikacji; 

b. międzyinstytucjonalna umowa Erasmus+ dotyczy wymiany studentów trzeciego stopnia studiów oraz właściwej dyscypliny naukowej; 

c. posiadać będą pisemną zgodę promotora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

Opiekunem naukowym przed, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe uczestnika Szkoły Doktorskiej jest koordynator ds. mobilności 
powołany przez Dyrektora lub w przypadku niepowołania koordynatora - Dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

4. Każdy student jest zobowiązany zrealizować na uczelni zagranicznej zajęcia z programu Instytutu Germanistyki za 25 pkt. ECTS. W 
uzasadnionych przypadkach liczba punktów może być zmniejszona do 20 pkt. ECTS. Uczestnicy Szkół Doktorskich oraz studenci 
trzeciego stopnia studiów są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia w uczelni zagranicznej i uzyskania co najmniej 10 pkt. ECTS za 
semestr. 

5. Studenci są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych. 

6. Stypendia (z całej listy ośrodków uniwersyteckich, z którymi Instytut Germanistyki ma podpisane umowy) przydzielane są studentom 
Instytutu Germanistyki oraz studentom Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej, którzy realizują program swojego 
kierunku w Instytucie Germanistyki, na tych samych prawach.  zynnikiem decydującym jest wysokość średniej ze studiów. 
 
Studenci Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej muszą jednak pamiętać o tym, iż ich LA i wszelkie jego zmiany 
muszą zostać zatwierdzone w pierwszej kolejności na SFK, a dopiero potem mogą oni ubiegać się o zatwierdzenie dokumentu przez 
koordynatora Erasmus w systemie USOS. 

 
7. Na etapie kwalifikacji dopuszcza się tylko jeden warunek na dzie  14.03.2022. Studenci, którzy będą posiadać więcej niż jeden 
warunek lub powtarzają etap nie są uprawnieni do udziału w stypendium. 

8. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu stypendialnego na kolejny semestr, jednakże na zasadach, o jakich poinformuje Biuro 
Współpracy z Zagranicą. 

9. Student podczas całego pobytu na wymianie Erasmus+ musi posiadać status studenta UW i nie może być urlopowany. 

10. 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. 

11. Wysokość stypendium Erasmus jest uzależniona od grupy krajów wyjazdów na studia. Kandydatom zgłoszonym do marca 2022 r. 
będzie przyznane stypendium Erasmus zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej, o ile FRSE przyzna UW wystarczające środki.  



Stypendium Erasmus SMS przysługuje wyłącznie za czas spędzony w kraju uczelni przyjmującej i wynosi miesięcznie w przypadku 
krajów takich jak Austria i Niemcy 500 euro. 

12. Studentowi, który w momencie kwalifikacji posiada prawo do stypendium socjalnego UW i złoży oświadczenie w  Zgłoszeniu 
kandydatury studenta UW”, że otrzymuje stypendium socjalne na UW, będzie przyznane wsparcie uzupełniające w wysokości 250 
euro/miesięcznie.  

13. Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzyma wsparcie uzupełniające (w formie ryczałtu) w wysokości 250 euro/ 
miesięcznie, po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.  

 eżeli koszty przyznanego wsparcia uzupełniającego, wypłacanego w formie ryczałtu będą niewystarczające, student z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o dodatkowe fundusze, na podstawie specjalnego (oddzielnego) wniosku, skierowanego 
do Biura Współpracy z Zagranicą UW, do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania 
będzie rozliczona na podstawie kosztów rzeczywistych, wymagać zatem będzie udokumentowania w formie dowodów finansowych. 
Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich wysokości podejmuje FRSE NA na wniosek UW.  

14. Studentowi, który otrzymał prawo do stypendium socjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności po 22 marca 2022 r. i/lub został 
zakwalifikowany na wyjazd po tej dacie i w momencie kwalifikacji posiadał prawo do stypendium socjalnego lub orzeczenie o 
niepełnosprawności, może zostać dodatkowo przyznany dodatek w wysokości 2 0 euro/ miesięcznie, 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.  

15. Studenci mogą otrzymać jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów podróży w obie strony z tytułu korzystania ze zrównoważonych 
(niskoemisyjnych) środków transportu (zrównoważony/niskoemisyjny środek transportu – należy przez to rozumieć podróż: autobusem, 
pociągiem, samochodem, car-pooling podróż co najmniej 2 osób) w wysokości 50 euro oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na 
koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni w zależności od liczby dni podróży. Podróż niskoemisyjnym środkiem transportu musi odbyć 
się w obie strony.  

16. Każdy student złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o wykorzystaniu swojego  kapitału mobilności”, tzn. czy do 
dnia kwalifikacji był uczestnikiem programu LLPErasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub 
praktyki, jako student Uniwersytetu Warszawskiego lub innej, polskiej lub zagranicznej, uczelni.  

W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 2 miesiące (60 dni), maksymalny – 12 miesięcy ( 60 dni). 

Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji (FRSE).  

Studentowi może zostać  przyznana mobilność” na maksymalny łączny okres 12 miesięcy ( 60 dni) na każdym stopniu studiów (I, II lub 
III) na zagraniczne studia częściowe lub praktykę. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności zostanie odjęty 
okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus na danym stopniu 
studiów (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub organizacji).  

W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich  kapitał mobilności” wynosi 2  miesiące (720 dni). W każdym przypadku od 
maksymalnego łącznego kapitału mobilności za granicą zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako 
stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub zagranicznej uczelni lub 
organizacji). 

17. Student NIE może ubiegać się o wyjazd z tzw. "cudzej umowy", tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta. Ze 
względu na brak umów w programie Erasmus wyjątek stanowią doktoranci Szkół Doktorskich, którzy mogą korzystać z  cudzych umów” 
na zasadach określonych w punkcie 2-4. 

18. Kolejna tura kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka, koordynowana przez BWZ) dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze 
letnim 2022/2 , a jej zasady zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia 2022 r. Studenci zakwalifikowani w pierwszej turze kwalifikacji (do 
03.2022 r.) nie będą mogli wziąć udziału w kolejnych turach kwalifikacji.  

19. Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. 
języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, du skiego, esto skiego, fi skiego, francuskiego, greckiego, hiszpa skiego, 
irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, malta skiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumu skiego, słowackiego, 
słowe skiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego) w systemie Komisji Europejskiej  Online Linguistic Support - OLS”.  

Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci z niepełnosprawnością, jeśli ich 
niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do 
systemu USOS link do testu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus. Studenci, którzy przed 
wyjazdem wypełnią test OLS na poziomie  2 są zwolnieni z obowiązku wypełnienia testu OLS po zako czeniu mobilności. 

20. Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student i koordynator ds. mobilności UW uzgodnią z należytą starannością elektroniczne 
Porozumienie o programie studiów (e- Learning Agreement) z uwzględnieniem różnic programowych. Skierowanie studenta na część 
programu studiów do uczelni zagranicznej nie powinno w żaden sposób skutkować przedłużeniem okresu studiów na UW ani wpływać 
na pozbawienie prawa do dyplomu z wyróżnieniem i nagrody materialnej (Regulamin studiów UW Art.    ust.   i 5). 



21. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy stypendialnej w Biurze Współpracy z 
Zagranicą UW lub korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku/ semestru/ trymestru w uczelni zagranicznej 
może zostać uznane za rezygnację z przyznanych funduszy Erasmus i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium 
Erasmus w roku akademickim 2022/202 . W dniu podpisywania umowy stypendialnej student może posiadać maksymalnie jeden 
warunek. W takim przypadku wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana co najmniej przez koordynatora ds. 
mobilności. Wszelkie zmiany i u z u p e ł n i e n i a warunków ogólnych, warunków kwalifikacji studentów będą publikowane na stronie 
internetowej BWZ w formie komunikatów oraz w formie kolejnych punktów niniejszych zasad ogólnych kwalifikacji  

22. Komisja Stypendialna Programu Erasmus+ w Instytucie Germanistyki składa się z Koordynatora Programu Erasmus w Instytucie 
Germanistyki, innego pracownika naukowego Instytutu Germanistyki oraz przedstawiciela Samorządu Studenckiego. 

23. Komisja Stypendialna Programu Erasmus+ w Instytucie Germanistyki nie rozpatruje kwestionariuszy niekompletnych i złożonych po 
terminie. 
 
24. Kryteria przyznawania stypendium to łączna ocena z: średniej ocen (80%) i oceny uzasadnienia wyboru uczelni (20%).  

25. Osoby zakwalifikowane do Programu Erasmus+ otrzymają na podany w Kwestionariuszu adres e-mailowy e-mail o dalszej 
procedurze. W związku z tym studenci zobowiązani są do częstego sprawdzania poczty. 

26. Podanie danych przez zakwalifikowanych stypendystów jest obligatoryjne, w przypadku ich niepodania stypendium nie będzie mogło 
być wypłacone. 

27. Informacje dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):  
27.1. 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/.  
27.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.  
27.3. Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą w celu udziału w programie 
Erasmus+.  
27.4. 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 Agencją (NA) oraz n a p o d s t a w i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1288/201  z dnia 11 grudnia 201  r. ustanawiającego Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, 
oraz uchylającego decyzje nr 171 /2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.  
27.5. 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.  
27.6. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (operator 
programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub organizacja przyjmująca, do której student został zakwalifikowany na część studiów za 
zagranicą.  
27.7. Dane przechowywane będą przez okres   lat od otrzymania przez UW pisma FRSE zamykającego rozliczenie projektu KA1 1/2021 
lub KA10 /201 , tj. najpóźniej do  1.12.202  r.  
27.8. 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.  
27.9. 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.  

28. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Kierownika  ednostki Dydaktycznej (K D) lub 
kierownika jednostki organizacyjnej (jeżeli dotyczy), 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 1  dni od daty 
powiadomienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów (Regulamin studiów UW - art. 9 ust. 
3). 

29. Wszelkie zmiany i u z u p e ł n i e n i a warunków ogólnych, warunków wstępnej kwalifikacji studentów będą publikowane na stronie 
internetowej BWZ w formie komunikatów oraz w formie kolejnych punktów niniejszych zasad ogólnych kwalifikacji, ze wskazaniem daty 
ich publikacji, zaczynając od punktu nr  9, po ich zatwierdzeniu przez Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia. 
 

30. Do 14.03.2022, do godz. 14.00 należy złożyć w sekretariacie Instytutu Germanistyki UW (pokój 1.027), w przegródce dr Eweliny 
Michty, Koordynatora ds. Mobilności Studentów i Doktorantów w Instytucie Germanistyki, wypełnione i podpisane skany następujących 
dokumentów  Kwestionariusz osobowy dla studentów/doktorantów ubiegających się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w 
ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023 do Austrii i Niemiec” z wyliczoną średnią wraz z wymaganymi 
załącznikami:  

a. podpisane  Zasady nominacji na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023”  

b. wydruk z usosa będący zestawieniem zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami od pierwszego roku studiów w Instytucie 
Germanistyki lub ksero dyplomu uko czenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli jest na nim wyliczona łączna średnia z wszystkich lat). O 
stypendium mogą się ubiegać studenci ze średnią ocen co najmniej 3,49. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu stypendium 
studentom, którzy posiadają średnią ocen za ostatni uko czony rok akademicki poniżej  ,  . Studenci  i mogą zostać zakwalifikowani 
jako stypendyści programu Erasmus z zerowym dofinansowaniem. Studentom zakwalifikowanym bez prawa do stypendium, za zgodą 
koordynatora ds. mobilności jednostki macierzystej, 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. 

c. uzasadnienie wyboru uczelni w języku niemieckim (maksymalnie 20 zda ). 

 
 
 
 
Dr Ewelina Michta 
Koordynator ds. Mobilności w Instytucie Germanistyki  
e.michta@uw.edu.pl 
 
 

 
  

Zapoznałe(a)m się z  Zasadami nominacji na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w roku 
akademickim 2022/2023” i je akceptuję.  
 
 
 
                                                     _______________________________________  
 
       Data i podpis osoby ubiegającej się o stypendium Erasmus+

mailto:m.filipowicz@uw.edu.pl


Kwestionariusz osobowy dla studentów i doktorantów ubiegających się o wyjazd w 
ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023 do Austrii i Niemiec 
  
I. Proszę wybrać maksymalnie trzy interesujące Pa stwa uniwersytety oraz ponumerować je w 
kolejności preferencji. Następnie wpisać semestr (zimowy lub letni 2022/2023). 
 

Kolejność 
preferencji 

Uniwersytet Studia I, II, III 
stopnia/rok 
studiów 

Ilość miejsc Semestr zimowy 
lub semestr letni 

 Freie 
Universität 
Berlin 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 

1 
2 

 

 Humboldt 
Universität zu 
Berlin 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 

1 
1 

 

 Universität 
Leipzig 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 
 

1 
2 

 

 Universität 
Bonn 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 
Doktoranci 

1 
1 
1 

 

 Europa-
Universität 
Viadrina 
Frankfurt 
(Oder)  

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 

1 
2 

 

 Universität 
Konstanz 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 
 

1 
2 

 

 Universität 
Bamberg 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 

1 
1 

 

 Universität 
Hamburg 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 

1 
1 

 

 Universität 
Mainz 

Studia I stopnia 
Studia II stopnia 
Doktoranci 

1 
2 
1 

 

 Universität 
Wien 

Studia II stopnia 3  

 
II. Dane osobowe (wyłącznie do wiadomości Koordynatora Programu Erasmus w IG oraz na 
potrzeby korespondencji z pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą UW)  
1. imię i nazwisko 
____________________________________________________________________  
2. numer albumu 
____________________________________________________________________  
 . obecny rok studiów i rok studiów od października 2022 
________________________________________________________________  
4. studia pierwszego czy drugiego stopnia 
________________________________________________  
5. studia stacjonarne czy niestacjonarne 



_________________________________________________  
6. numer telefonu 
___________________________________________________________________  
7. adres e-mail 
______________________________________________________________________  
 
III. Średnia ocen  
I rok studiów pierwszego stopnia _______________  
II rok studiów pierwszego stopnia _______________  
III rok studiów pierwszego stopnia _______________  
Średnia łącznie _______________  
 
IV. Oświadczenie dotyczące pobytu na częściowych studiach zagranicznych i praktykach w 
Programie LPP Erasmus  
A. Oświadczam, że nie przebywałe(a)m / przebywałe(a)m na częściowych studiach zagranicznych i 
/ lub praktykach w Programie LPP Erasmus.  
B. Dotyczy osób, które w punkcie IV A oświadczyły, że przebywały na częściowych studiach 
zagranicznych i / lub praktykach ramach Programu LPP Erasmus.  
Oświadczam, że w roku akademickim _________________ na moim PIERWSZYM stopniu studiów 
przebywałe(a)m ___________ miesięcy(e) na częściowych studiach zagranicznych w ramach 
Programu LPP Erasmus na Uniwersytecie w _________________.  
Oświadczam, że w roku akademickim _________________ na moim DRUGIM stopniu studiów 
przebywałe(a)m ___________ miesięcy(e) na częściowych studiach zagranicznych w ramach 
Programu LPP Erasmus na Uniwersytecie w _________________.  
Oświadczam, że w roku akademickim _________________ na moim PIERWSZYM stopniu studiów 
przebywałe(a)m ___________ miesięcy(e) na praktykach w ____________ w ramach Programu 
LPP Erasmus.  
Oświadczam, że w roku akademickim _________________ na moim DRUGIM stopniu studiów 
przebywałe(a)m ___________ miesięcy(e) na praktykach w ____________ w ramach Programu 
LPP Erasmus.  
 
 
Załączniki:  
1. Podpisane  Zasady nominacji na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w 
roku akademickim 2022/2023”  

2. Wydruk z usosa będący zestawieniem zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami od 
pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w Instytucie Germanistyki lub ksero dyplomu 
uko czenia studiów pierwszego stopnia (jeżeli jest na nim wyliczona łączna średnia z wszystkich lat)  

 . Uzasadnienie wyboru uczelni w języku niemieckim (maksymalnie 20 zda )  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są pełne i zgodne z prawdą.  
 
 
________________________________________  
Data i podpis osoby ubiegającej się o stypendium Erasmus+  


