
Rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w ramach program ERASMUS+ w 
Instytucie Anglistyki na rok akademicki 2022/2023 

 
Wszystkich studentów obowiązują ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji studentów i 
doktorantów opublikowane na stronie Biura Współpracy z Zagranicą: 
http://bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/358/2022/02/2022SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf 
 
 
Otwarcie rekrutacji: 20.02 
Zamknięcie rekrutacji: 11.03, godz. 23:59 
Adres na który należy przesłać komplet dokumentów: erasmus.ia@uw.edu.pl 
 
Dokumenty do złożenia: 

1) Formularz rekrutacyjny 
a. W formularzu można wybrać 1, 2 lub 3 uniwersytety goszczące, podając 

kolejność preferencji. Proszę podawać jednak wyłącznie uniwersytety, do 
których rzeczywiście chcą Państwo pojechać. Plagą rekrutacji są studenci, 
którzy rezygnują z wyjazdu, ponieważ nie udało im się dostać do uniwersytetu 
pierwszego wyboru. Takie postępowanie blokuje miejsca osobom, którym 
rzeczywiście zależy na danym uniwersytecie. 

2) List motywacyjny w języku angielskim (waga kryterium 20%) 
a. Kandydaci, którzy podali więcej niż jeden wybór uniwersytetu w formularzu 

rekrutacyjnym, proszeni są o załączenie jednego listu, który tłumaczy 
zasadność wszystkich wyborów (dlaczego chcieliby Państwo studiować 
właśnie na wybranych przez siebie uniwersytetach). List motywacyjny ma 
mieć długość do 2 stron. 

3) Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony etap studiów 
a. Dla studentów, którzy są na 2 roku studiów, będzie to wydruk z USOSa ze 

średnią za 1 rok. Dla studentów 3 roku studiów 1 stopnia będzie to wydruk z 
USOSa ze średnią ocen za rok 1 oraz 2. Dla studentów 1 roku studiów 2 
stopnia, którzy ukończyli studia 1 stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, 
będzie to średnia ocen z całego okresu studiów 1 stopnia (również wystarczy 
wydruk z USOSa). Studenci, którzy ukończyli studia 1 stopnia poza 
Uniwersytetem Warszawskim proszeni są o dołączenie analogicznego wyciągu 
ocen, opatrzonego pieczątką uczelni lub jednostki. 

b. Waga kryterium 80% 
 
 
Wymienione powyżej dokumenty proszę przesłać na adres: erasmus.ia@uw.edu.pl 
W temacie maila podając: REKRUTACJA IMIĘ NAZWISKO 
 
Ponieważ wszystkie umowy IA są podpisane z anglistykami nie wymagamy na etapie 
rekrutacji dodatkowych dokumentów poświadczających znajomość języka. Jednak proszę 
mieć na uwadze, że podstawowa znajomość języka kraju, w którym będą Państwo mieszkać 
może okazać się konieczna. 
Uniwersytety francuskie na etapie zaakceptowania kandydata wymagają poświadczenia 
znajomości francuskiego na poziomie B1. Poświadczenie nie musi być oficjalnym 
certyfikatem językowym. 



Niektóre uniwersytety hiszpańskie (wyjątkiem są Huelva i Ciudad Real) również wymagają 
poświadczenia znajomości hiszpańskiego na poziomie B1. 
Getynga wymaga znajomości języka niemieckiego na poziomie B2. 
 
 
Złożone przez Państwa dokumenty zostaną rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną, a 
wyniki pojawią się w USOS w ciągu tygodnia od zamknięcia zgłoszeń. 
Aby dopełnić formalności, po przyznaniu wyjazdu zostaną państwo poproszeni o pilne 
wypełnienie, zatwierdzenie, wydrukowanie i podpisanie formularza „zgłoszenia kandydata na 
wyjazd”, który będzie dla Państwa dostępny w USOSie po przyznaniu wyjazdu. 
 
Powodzenia! 
 
Justyna Włodarczyk 

 
 
 
 

Poniżej aktualna lista uniwersytetów, do których możliwe będą wyjazdy w umów Instytutu 

Anglistyki w roku 2023/2024: 

• Czechy, Univerzita Masarykowa [Brno], 1 miejsca BA/MA semestralne 

• Czechy, Univerzita Karlova [Praga], 2 miejsca BA/MA, semestralne 

• Hiszpania, Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real, 4 miejsca BA/MA, 

semestralne 

• Hiszpania, Universidad de Sevilla [tylko 1 stopień], 3 miejsca BA, semestralne [+3 

miejsca zarezerwowane tylko dla SFK]  

• Hiszpania, Universidad de Huelva, 2 miejsca BA/MA, stypendia roczne [możliwość 

aplikacji o 1 semestr] 

• Belgia, Universiteit Antwerpen, 5 miejsc BA/MA, semestralne 

• Portugalia, Universidade de Porto, 2 miejsca BA/MA, semestralne 

• Francja, Sorbonne University [tylko 2 stopień] 1 MA, semestralne [francuski B1] 

• Niemcy, Georg-August Universitat Goettingen, 2 miejsca BA/MA – semestralne 

[niemiecki B2] 

• Wielka Brytania, Liverpool John Moore's University, 4 miejsca BA/MA, semestralne 

• Francja, University Paul Valery Montpellier [wymagany francuski B1] 2 BA, 2 MA, 

semestralne 

• Chorwacja, Zagrzeb [nowe w ofercie!] 1 miejsce BA/MA, semestralne 

• Chorwacja, Zadar [nowe w ofercie!] 2 miejsca BA/MA, semestralne 



• Hiszpania, Universidad de Lleida [nowe w ofercie!] 2 miejsca BA/MA – roczne 

[możliwość aplikacji na 1 semestr] [hiszpański B1] 

• Niemcy, Universitat des Saarlandes [Saarbruecken] 2 miejsca BA/MA – roczne 

[możliwość aplikacji na 1 semestr] 

• Włochy, Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" [nowe! tylko 2 stopień]  2 

miejsca MA - semestralne 

• Włochy, University degli Studi di Genova [nowe w ofercie!] 2 miejsca BA, 2 miejsca 

MA – semestralne 

• University of Malta, tylko przedmioty językoznawcze, 1 miejsce BA i 1 MA, 

semestralne 
 


