Procedura aplikacyjna dla KANDYDATÓW na zagraniczne
studia częściowe w ramach programu ERASMUS+ w roku
akademickim 2020/2021 w Katedrze Italianistyki UW
I. Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji na stypendium ERASMUS+ i informacje
 Student jest jedynie Kandydatem do stypendium ERASMUS+ do czasu pisemnego
potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz podpisania przez
zainteresowanego umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim.
 Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika jednostki, określa szczegółowe zasady
kwalifikacji na stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 oraz sporządza listę
rankingową Kandydatów do stypendium, która następnie zostanie przekazana do Biura
Współpracy z Zagranicą UW (BWZ).
 W bieżącej procedurze rekrutacyjnej na rok 2020/2021 w Katedrze Italianistyki odbędzie się
tylko jedna tura rekrutacji (jest to rozwiązanie zalecane przez BWZ).
 Istnieje możliwość wielokrotnego wyjazdu na stypendium w trakcie studiów. Studenci mogą
skorzystać ze stypendium na każdym stopniu studiów, przy czym ich łączny „kapitał
mobilności” (tj. liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji
zagranicznej na zasadach określonych w programie LLP-Erasmus lub/i Erasmus+ na
studiach częściowych lub praktykach, z finansowaniem lub bez) nie może przekraczać 12
miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II, III) lub 24 miesięcy w przypadku studiów
jednolitych magisterskich.
 W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3 miesiące (90
dni), maksymalny – 11 miesięcy (330 dni). Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium)
jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji (FRSE).
 Zgodnie z informacją przekazaną BWZ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
wysokość stypendium Erasmus+ (studia) wynosi:
520 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania;
500 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,
Portugalia, Włochy;
450 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była
Republika Jugosławii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Dodatkowo:
 Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2020 r. oraz

złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany
dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach
określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków.
Studentom tym podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będzie wypłacane
w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po
kursie ustalonym przez FRSE.
 Studentowi, który otrzymał prawo do stypendium socjalnego po 10 marca 2020 r. i/lub

został zakwalifikowany na wyjazd po tej dacie i w momencie kwalifikacji posiadał prawo
do stypendium socjalnego, może zostać dodatkowo przyznany dodatek socjalny Erasmus, 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.
 Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe

fundusze w wyznaczonym przez BWZ terminie. Dodatkowo

przyznana kwota

dofinansowania (przewyższająca wyżej określone stawki dla poszczególnych krajów) będzie
rozliczona na podstawie kosztów rzeczywistych, wymagać zatem będzie udokumentowania
w formie dowodów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków i ich
wysokości podejmuje FRSE.
 Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres
studiowania w zagranicznej uczelni, potwierdzony przez tę uczelnię, niezależnie od
kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.
II. Zasady ubiegania się o stypendium ERASMUS+
Zgodnie z ogólnymi dyrektywami BWZ dotyczącymi rekrutacji na częściowe studia zagraniczne
mogą ubiegać się na równych prawach studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, będący
studentami Katedry Italianistyki lub studentami MISH i Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych
(SFK) realizującymi program w Katedrze Italianistyki, a także uczestnicy studiów doktoranckich i
doktoranci Szkół Doktorskich:
 Studenci II roku studiów I stopnia
UWAGA! KI zaleca ubieganie się o wyjazd semestralny (a nie roczny) w semestrze
zimowym III roku studiów. Pozostanie na stypendium w uczelni zagranicznej na
semestr letni (lub na cały rok akademicki) obarczone jest ryzykiem opóźnienia

obrony pracy dyplomowej (skutkującą niemożliwością przystąpienia do I tury
rekrutacji na studia II stopnia),
 Studenci III roku studiów I stopnia
UWAGA! Stypendium zostanie przyznane warunkowo – będzie mogło zostać zrealizowane tylko w przypadku, gdy student zostanie przyjęty na studia II stopnia w
Katedrze Italianistyki. Stypendium może zostać przyznane od 1 października 2020
r., więc BWZ stanowczo zaleca, by studenci ci aplikowali o wyjazd na semestr
letni r.a. 2020/2021!,
 Studenci I roku studiów II stopnia,
 Studenci I, II i III roku studiów III stopnia.
Tak jak w przypadku studiów I stopnia, studentom I roku II stopnia i III roku III stopnia zaleca się
ubieganie się o wyjazd w semestrze zimowym ostatniego roku studiów, aby uniknąć opóźnień.
O wyjazd nie mogą ubiegać się zatem:
 Studenci I roku studiów I stopnia (konieczne jest przedstawienie średniej za co najmniej
jeden ukończony rok akademicki),
 Studenci II roku studiów II stopnia,
 Studenci IV roku studiów III stopnia.
 UWAGA! W rekrutacji na rok 2020/2021 o finansowany wyjazd na częściowe studia
zagraniczne mogą ubiegać się studenci, których średnia ocen za ostatni ukończony rok
akademicki wynosi 3,49 lub więcej. Studenci, którzy posiadają średnią ocen za ostatni
ukończony rok akademicki poniżej 3,49, 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 (po osiągnięciu średniej 3,49).
 Na etapie rekrutacji dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 10.03.2020
r.
 Na etapie podpisywania umowy z BWZ, a zatem przed samym wyjazdem, student może
mieć jeden warunek. Student musi wtedy złożyć w Katedrze Italianistyki wniosek o
pozwolenie na wyjazd mimo warunku. Studenci, którzy w momencie wyjazdu posiadają
więcej niż jeden warunek lub powtarzają etap są nieuprawnieni do udziału w programie
Erasmus.
 Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej
przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod
warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów/kierowników i koordynatorów ds. mobilności
(tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po

udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany. Za kierunki pokrewne uznaje się
IKSI i ILS, pod warunkiem, że jednym z języków przewodnich jest włoski. Wszyscy inni
studenci, którzy nie spełniają zasady „pokrewieństwa jednostek” proszeni są o wzięcie
udziału w kwalifikacji na swojej jednostce macierzystej bądź w ogólnouniwersyteckiej turze
kwalifikacji prowadzonej przez BWZ (kwiecień 2020 r. - patrz punkt VI. Inne informacje).
Studenci zainteresowani wyjazdem z „cudzej umowy” powinni upewnić się przed wyborem
uczelni zagranicznych, że w ofercie dydaktycznej jednostki przyjmującej, z którą Katedra
Italianistyki ma umowę, dostępne będą zajęcia zgodne z ich planem studiów.
III. Zasady procedury kwalifikacyjnej na stypendium Erasmus+ na r. a. 2020/2021
W celu ubiegania się o stypendium Erasmus+ należy złożyć w sekretariacie Katedry Italianistyki
(pokój 310, ul. Oboźna 8, III piętro) podanie w formie opracowanego przez Katedrę Italianistyki
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (wydrukować PDF i ręcznie wypełnić). Należy także
załączyć zaświadczenie wystawione przez odpowiedni sekretariat/dziekanat o wysokości średniej.
W przypadku aplikowania do niewłoskiego ośrodka, wymagane jest także zaświadczenie o
znajomości języka na poziomie wymaganym przez dany ośrodek uniwersytecki (informacja podana
jest na liście uczelni partnerskich). Jeżeli na etapie rekrutacji student nie posiada zaświadczenia o
znajomości języka na wymaganym poziomie, musi złożyć również oświadczenie, że zobowiązuje
się do zdobycia wymaganych kwalifikacji językowych w terminie do 30.06.2020 r. W takim
przypadku wyjazd zostanie przyznany warunkowo, a ostateczne przyznanie stypendium zależeć
będzie od osiągnięcia przez studenta wymaganego poziomu. Zaświadczenie znajomości języka
należy złożyć w sekretariacie Katedry do powyższego terminu.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO 21.02.2020

r.

(można wcześniej!) W SEKRETARIACIE KI (w godzinach otwarcia sekretariatu:
http://italianistyka.uw.edu.pl/katedra/sekretariat/)
Dodatkowe wskazówki:
 Formularz zgłoszeniowy (plik PDF) należy wydrukować i wypełnić ręcznie (wyraźnie).
 Należy podać maksymalnie 3 ośrodki w preferowanej przez Kandydata kolejności (od
najbardziej do najmniej preferowanego). Kolejność ośrodków uniwersyteckich jest wiążąca.
 Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi KI uzgodniła i zawarła
międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę

ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa w
programie.
 Kwalifikacja studentów i doktorantów na stypendium odbywa się zgodnie z ustaleniami
między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających
wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego
lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego. Należy zwracać
uwagę na dane dotyczące wymiany i aplikować na wyjazdy respektując wymogi
określone w poszczególnych umowach.
 Wszystkie odstępstwa od umów zostaną ustalone z uczelnią zagraniczną w formie pisemnej
(e-mailowej) i przekazane do BWZ wraz z protokołem postępowania kwalifikacyjnego.
 Wybór ośrodka powinien być podyktowany rodzajem prowadzonych w nim zajęć zgodnych
z zainteresowaniami studenta. Informacje o uniwersytetach, prowadzonych zajęciach i ich
profilu są dostępne na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
 Formularze błędnie wypełnione, niekompletne, zawierające fałszywe dane, nieczytelne oraz
złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
IV. Kryteria kwalifikacji i ogłoszenie wyników
 Wstępnej kwalifikacji Kandydatów na wyjazd dokonuje Komisja Katedry Italianistyki, w
skład której wchodzi Kierownik ds. Studenckich, Koordynatorzy ds. Mobilności oraz
przedstawiciel(ka) studentów, w oparciu o łączną liczbę punktów uzyskanych w procedurze
kwalifikacyjnej.
 Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie liczby uzyskanych punktów.
 Kandydat może zdobyć max. 10 punktów, tj. max. 5 punktów za średnią ocen oraz max. 5
punktów za list motywacyjny zawierający uzasadnienie motywów wyjazdu (należy
wykorzystać pole na formularzu zgłoszeniowym KI).
 Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 24.02.2020 r.
 26.02.2020 r. najpóźniej w godzinach popołudniowych Komisja wywiesi na tablicy przy
sekretariacie KI wyniki wstępnej kwalifikacji, tj. listę rankingową kandydatów do wyjazdu
na stypendium ERASMUS+ wraz ze wskazaniem przyznanego ośrodka uniwersyteckiego.
Wyniki zamieszone zostaną także na stronie internetowej Katedry Italianistyki.
 Koordynator ds. Mobilności wykona odpowiednie czynności w USOSweb i nada status
kandydata do stypendium ERASMUS+ w USOSweb.
 Osoby wstępnie zakwalifikowane, tj. kandydaci do stypendium ERASMUS+, muszą
wypełnić online formularz wyjazdowy „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” w USOSweb.
W formularzu studenci powinni zadeklarować swoje poprzednie wyjazdy zrealizowane

zarówno w ramach programu LLP Erasmus, jak i w ramach programów Erasmus Mundus i
Erasmus+.
 Wypełniony online formularz należy wydrukować, PODPISAĆ i złożyć w Sekretariacie
Katedry Italianistyki do 09.03.2020 r. Jest to termin absolutnie nieprzekraczalny!!!
Niezłożenie formularza oznacza – nieodwracalnie – rezygnację z wyjazdu na stypendium w
ramach programu Erasmus+.
 W przypadku studentów spoza Katedry Italianistyki BWZ prosi, by w formularzu
„zgłoszenie kandydata na wyjazd” przekreślić jednostkę kwalifikującą studenta, czyli
Katedrę Italianistyki i wpisać ręcznie jednostkę macierzystą studenta.
 Podpisane przez Koordynatora ds. Mobilności oraz Kierownika Katedry Italianistyki
formularze wraz z protokołami postępowania kwalifikacyjnego Komisji zostaną przekazane
przez Koordynatora ds. Mobilności do BWZ, co oznacza zakończenie procedury
kwalifikacyjnej. BWZ dokona analiz finansowych i ogłosi listę rankingową studentów
skierowanych na stypendium ERASMUS+. W przypadku otrzymania przez BWZ
niewystarczających funduszy stypendialnych, prorektor UW ds. badań naukowych i
współpracy określi dodatkowe kryteria kwalifikacji.
V. Czynności po ostatecznym przyznaniu stypendium przez BWZ
 Przed wyjazdem na stypendium, student skierowany na studia zagraniczne zobowiązany jest
do podpisania umowy indywidualnej w BWZ

UW. Niepodpisanie umowy będzie

jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.
 Przed wyjazdem i przed sporządzeniem Porozumienia o Programie Studiów (e-Learning
Agreement) student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość
języka, w którym będzie studiować (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego) w terminie i według wytycznych Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji oraz BWZ Uniwersytetu Warszawskiego. Wynik testu
językowego nie ma wpływu na przyznanie funduszy Erasmus.
 Studenci I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich powinni za granicą zrealizować w
semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki macierzystej,
liczba punktów może być zmniejszona, ale nie mniej niż do 20 ECTS na semestr.
 Doktoranci (jako studenci trzeciego stopnia studiów) mogą uczestniczyć w projekcie
badawczym, muszą jednak podczas pobytu w uczelni zagranicznej uczęszczać na zajęcia i
zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami (co najmniej 10
ECTS na semestr).
 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. Dla studentów Katedry Italianistyki
za różnice programowe uznaje się przedmioty, które należy zaliczyć na UW niezależnie od
wymiany zagranicznej. Są to najczęściej roczne przedmioty obowiązkowe.
- na III roku studiów I stopnia: PNJW, seminarium licencjackie, PNJF i Kultura
języka/stylistyka;
 na I i II roku studiów II stopnia: PNJW i proseminarium/seminarium magisterskie.
VI. Inne informacje.
 Zgodnie z regulaminem BWZ, studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji
Komisji w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki, w której student realizuje
studia lub – w przypadku ubiegania się o stypendium Erasmus z tzw. „cudzej umowy”, tj.
zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego Komisji. Od decyzji kierownika
lub przewodniczącego Komisji przysługuje odwołanie do prorektora UW 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 w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce (Regulaminem studiów
Art. 7 ust. 3).
 Studenci aplikujący do jednego z ośrodków poza Włochami winni złożyć ponadto
zaświadczenie potwierdzające znajomość na poziomie B2 języka kraju docelowego
(niemiecki, francuski, hiszpański, itd.) .
 W kwietniu 2020 r. Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosi zasady i warunki finansowania
wyjazdów w ramach niewykorzystanych miejsc (druga, ogólnouniwersytecka tura
rekrutacji). W każdym przypadku pierwszeństwo w przyznaniu miejsca i/lub stypendium
będą mieli uczestnicy studiów doktoranckich oraz uczestnicy studiów prowadzonych
wspólnie przez UW i uczelnie zagraniczne na podstawie zawartego porozumienia. Uczelnie
zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).
 Studenci i doktoranci, którzy otrzymają stypendium w ramach pierwszej tury kwalifikacji
prowadzonej przez jednostki organizacyjne UW, nie będą mogli uczestniczyć w kolejnych
turach ogólnouniwersyteckich, nawet jeśli wcześniej zrezygnują z przyznanego im
stypendium.

