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Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme -BIP) są to krótkie intensywne programy polegające na 
połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej. Programy obejmują uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach których transnarodowe i 
transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą. Przez łączenie mobilność fizycznej z wirtualną, mieszane programy intensywne mają 
na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów. Krótkie mieszane programy 
intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas mieszanych 
programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną 
z obowiązkowym komponentem wirtualnym. Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i 
jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do 
osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.  

Tematyka BIPU: projekt jest dedykowany studentom zdobywającym uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
niemieckiego 
 
Mobilność fizyczna – wyjazd za granicę do kraju uczelni organizatora w celu zrealizowania uzgodnionego programu BIP, minimalna 
długość pobytu to 5 dni a maksymalna to 30 dni, bez uwzględniania dni na podróż  
 
Projekt przewiduje udział w sympozjum w Hanowerze, które odbędzie się dn. 29.09.2022. Temat: „Digitale Lehre nach der Pandemie” 
oraz udział studentów w praktykach, które odbędą się w Hanowerze w dn. 19.09.-28.09.2022.  
 
Mobilność wirtualna/zdalna – realizacjea wirtualnego programu BIP, która przebiega w formie zdalnej wyłącznie poza krajem 
uczelni organizatora i umożliwia pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się.  
 
Projekt przewiduje 3 spotkania studentów online: 
21.04.2022 
28.04.2022 
05.05.2022 
 
Kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub organizacji zagranicznej na zasadach określonych w 
programie, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus (ze stypendium finansowym lub bez).  

Kapitał mobilności na każdym stopniu studiów (I, II lub III) wynosi 360 dni lub 720 dni na studiach jednolitych magisterskich. W 
każdym przypadku od maksymalnego łącznego kapitału mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości 
jako stypendysta Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus na danym stopniu studiów (ze stypendium lub bez, na UW, innej polskiej lub 
zagranicznej uczelni lub organizacji).  

Zrównoważony (niskoemisyjny) środek transportu – podróż: autobusem, pociągiem, samochodem (car-pooling podróż co 
najmniej 2 osób).  
 
1. BIP objęty niniejszymi zasadami musi odbyć się (mobilność fizyczna i wirtualna) do 31 grudnia 2022 r. 

2. Nominacja na BIP w ramach Projekt „Erasmus - Mobilność edukacyjna” (KA131/2021) organizowana w Instytucie Germanistyki jest 

WSTĘPNA. Zakwalifikowani wstępnie studenci są jedynie KANDYDATAMI do udziału w BIP do czasu podpisania umowy stypendialnej w 

Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie.  

3. O udział w BIP mogą ubiegać się studenci II roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych zdobywający 

uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego 

Studentowi może zostać przyznana mobilność BIP o ile posiada wystarczający kapitał mobilności.  

4. Zajęcia na uczelni zagranicznej odbywają się w języku niemieckim.  

5. Każdy student jest zobowiązany zrealizować na uczelni zagranicznej zajęcia z programu BIP za łącznie 3 pkt. ECTS.  

6. Każdy student jest zobowiązany zrealizować praktykę studencką odbywającą się w szkołach w Hanowerze w terminie: 19.09.-

28.09.2022.  

7. Studenci biorący udział w programie BIP otrzymują certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w projekcie. 

8. Student podczas trwania projektu BIP musi posiadać status studenta UW i nie może być urlopowany. 

9. Komisja musi posiadać oświadczenia studentów o wcześniejszym udziale w programie Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus. 

10. Na organizację wyjazdu w celu udziału w BIP uczestnik (student) nie może pobierać innych środków z funduszy Unii Europejskiej.  

11. Wysokość stypendium BIP dla studentów niezależnie od kraju wyjazdu wynosi 70 euro/ dzień od 5 do 14 dni pobytu oraz 50 euro/ 
dzień od 15 do 30 dni pobytu, dodatkowo do 2 dni na podróż. Jednak, ze względu na limity funduszy, finansowanie będzie przyznawane 
na maksymalnie 7 dni pobytu, wliczając w to dni na podróż.  



12. Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i/lub pobierający w momencie kwalifikacji stypendium socjalne na 
UW otrzymują dodatkowo jednorazowy ryczałt w wysokości 100 euro niezależnie od kraju wyjazdu oraz długości pobytu oraz ryczałt na 
podróż na tych samych zasadach, co pracownicy.  

13. Student i/lub pracownik skierowany na BIP zobowiązany jest do podpisania umowy stypendialnej w Biurze Współpracy z Zagranicą 
UW lub korespondencyjnie.  

14. Studenci mogą otrzymać jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów podróży w obie strony z tytułu korzystania ze zrównoważonych 
(niskoemisyjnych) środków transportu (definicje) w wysokości 50 euro. Podróż niskoemisyjnym środkiem transportu musi odbyć się w 
obie strony.  
 
15. 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. 
 
16. Komisja Stypendialna Programu Erasmus+ w Instytucie Germanistyki nie rozpatruje kwestionariuszy niekompletnych i złożonych po 
terminie. 
 
17. Kryteria przyznawania stypendium to łączna ocena z: średniej ocen z przedmiotów ze ścieżki nauczycielskiej z 
ostatnich dwóch lat (bez emisji głosu), na podstawie dokumentu wygenerowanego w systemu USOSweb (80%) i oceny 
uzasadnienia chęci udziału w projekcie (20%).  

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

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

20. Informacje dot. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):  

20.1. 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/ .  
20.2 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.  
20.3 Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą w celu udziału w programie 
Erasmus+.  
20.4 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 
1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, 
oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.  
20.5 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.  
20.6 Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (operator 
programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub organizacja przyjmująca, do której student/pracownik został zakwalifikowany do udziału 
w BIP.  
20.7 Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania przez UW pisma FRSE zamykającego rozliczenie projektu KA131/2021, 
tj. najpóźniej do 31.12.2029 r.  
20.8 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 .  
20.9 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.  

21. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji w pierwszej kolejności do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD) 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 formie pisemnej lub za 
pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów. 

22. Do 19.04.2022, do godz. 14.00 należy przesłać na adres e-mailowy (e.michta@uw.edu.pl) dr Eweliny Michty, Koordynatora ds. 
Mobilności Studentów i Doktorantów w Instytucie Germanistyki, wypełnione i podpisane skany następujących dokumentów  
„Kwestionariusz osobowy dla studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, 
BIP) Aktuelle Schulpraxis international reflektieren w ramach programu Projektu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna 
(KA131/2021) w roku akademickim 2021/2022 z wyliczoną średnią ocen z przedmiotów ze ścieżki nauczycielskiej z ostatnich dwóch lat 
(bez emisji głosu), na podstawie dokumentu wygenerowanego w systemu USOSweb wraz z wymaganymi załącznikami:  
 
a. podpisane Zasady kwalifikacji studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, 
BIP) Aktuelle Schulpraxis international reflektieren w ramach programu Projektu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna (KA131/2021) w 
roku akademickim 2021/2022 
b. wydruk z Usosa będący zestawieniem zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami za ostatnie dwa lata studiów w Instytucie 
Germanistyki.  
c. Zgłoszenie kandydata (student, doktorant) do udziału w Mieszanych programach intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), 



ERASMUS+ KA131/2021 - r.a. 2021/2022. 
d. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie (maksymalnie 20 zdań). 
e. Oświadczenie dotyczące wcześniejszych udziałów w programie Erasmus+. 
 
 
 
 
 
Dr Ewelina Michta 
Koordynator ds. Mobilności w Instytucie Germanistyki  
e.michta@uw.edu.pl 
 
 
 
  
Zapoznałe(a)m się z Zasadami kwalifikacji studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive 
Programme, BIP) Aktuelle Schulpraxis international reflektieren w ramach programu Projektu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna 
(KA131/2021) w roku akademickim 2021/2022 i je akceptuję.  
 
 
 
                                                     _______________________________________  
 
       Data i podpis osoby ubiegającej się o stypendium Erasmus+



Kwestionariusz osobowy dla studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended 
Intensive Programme, BIP) Aktuelle Schulpraxis international reflektieren w ramach programu Projektu Erasmus+ - 
Mobilność edukacyjna (KA131/2021) w roku akademickim 2021/2022 
 
I. 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 ___________________________________________________________________ 
3. obecny rok studiów stacjonarnych / stopień 
________________________________________________________________  
4. numer telefonu ___________________________________________________________________  
7. uniwersytecki adres e-mail __________________________________________________________ 
 
II. Średnia ocen z przedmiotów ze ścieżki nauczycielskiej z ostatnich dwóch lat (bez emisji głosu) 
I rok studiów pierwszego stopnia _______________  
II rok studiów pierwszego stopnia _______________  
Średnia łącznie _______________  
 
 
 
Załączniki:  
a. podpisane Zasady kwalifikacji studentów ubiegających się o wyjazd na Mieszany program intensywny (Blended Intensive Programme, 
BIP) Aktuelle Schulpraxis international reflektieren w ramach programu Projektu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna (KA131/2021) w 
roku akademickim 2021/2022 
b. wydruk z Usosa będący zestawieniem zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami za ostatnie dwa lata studiów w Instytucie 
Germanistyki.  
c. Zgłoszenie kandydata (student, doktorant) do udziału w Mieszanych programach intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), 
ERASMUS+ KA131/2021 - r.a. 2021/2022. 
d. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie (maksymalnie 20 zdań). 
e. Oświadczenie dotyczące wcześniejszych udziałów w programie Erasmus+. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są pełne i zgodne z prawdą.  
 
 
________________________________________  
Data i podpis osoby ubiegającej się o stypendium Erasmus+  


