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SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY W PROGRAMIE ERASMUS+ na 

rok akademicki 2021/2022 w INSTYTUCIE ANGLISTYKI 

 

OTWARCIE REKRUTACJI: 15.02.2021 

ZAMKNIĘCIE: 15.03.2021, godz. 16:00 

Spotkanie informacyjne dla chętnych: 4.03, godz. 12:00, link: meet.google.com/wek-bdbx-kkj 

Komplet dokumentów proszę przesyłać mailem na adres erasmus.ia@uw.edu.pl 

CZĘŚC 1: Kto może brać udział w rekrutacji w IA? 

1. O stypendium mogą ubiegać się studenci Instytutu Anglistyki, SFK oraz MISH, 

zgodnie z kryteriami opisanymi w komunikacie BWZ „Ogólne zasady kwalifikacji 

studentów i doktorantów”. Proszę o dokładne zapoznanie się z zasadami 

ogólnouniwersyteckimi przed złożeniem kompletu dokumentów.  

2. UWAGA: Wysokość stypendium na rok 2021/22 nie została jeszcze ogłoszona.  

3. W rekrutacji mogą brać udział obecni studenci Instytutu Anglistyki studiów dziennych i 

zaocznych. W przypadku kwalifikacji na wyjazd Erasmus+ studenci zaoczni mogą 

zostać na czas wyjazdu zwolnieni z opłaty za studia w IA. 

4. W rekrutacji mogą brać udział studenci 2 roku studiów I stopnia, studenci 3 roku 

studiów 1 stopnia (pod warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu w Instytucie 

Anglistyki) oraz studenci 1 roku studiów II stopnia. Studenci 3 roku I stopnia będą 

kwalifikowani na wyjazdy wyłącznie w semestrze letnim. W rekrutacji na niektóre 

wyjazdy (patrz: lista podpisanych umów) mogą brać udział również studenci studiów 

III stopnia. 

5. UWAGA: Semestr zimowy roku 2021/2022 jest OSTATNIM semestrem udziału 

Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+. Dlatego wszystkie miejsca do UK muszą 

zostać wykorzystane w semestrze zimowym. Jest to – zdaje się – ostatnia szansa na 

wyjazd do UK w ramach programu Erasmus+. Proszę zwrócić uwagę, że w związku z 

koniecznością zakończenia współpracy z Wielką Brytanią w semestrze zimowym, w 

rekrutacji do UK nie mogą brać udziału studenci 3 roku studiów I stopnia. 

6. W rekrutacji prowadzonej przez IA mogą brać udział studenci SFK oraz studenci 

MISH, którzy realizują minimum programowe w Instytucie Anglistyki. Studenci SFK i 

MISH proszeni są dodatkowo o wypełnienie w formularzu rekrutacyjnym deklaracji 

dotyczącej brania przez nich udziału w rekrutacji na innych kierunkach. Jeśli student 

bierze udział w rekrutacji w ramach innej jednostki, proszę podać nazwę jednostki. 

7. W przypadku umów dotyczących wyjazdów rocznych proszę zaznaczyć w formularzu 

czy są Państwo zainteresowani wyjazdem rocznym czy semestralnym. UWAGA: W 

przypadku dużego zainteresowania daną destynacją może zostać Państwu 
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przyznany wyjazd na 1 semestr nawet w przypadku deklaracji chęci wyjazdu na cały 

rok. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu przyznanego na 1 semestr z 

zachowaniem finansowania. 

 

CZĘŚC 2: ZASADY KWALIFIKACJI PRZEZ KOMISJĘ ORAZ DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA 

(PRZESŁANIA MAILEM NA ERASMUS.IA@UW.EDU.PL) 

1. Średnia ocen za rok 2019/2020 (lub za ostatni pełny rok studiów + pisemne 

wyjaśnienie przerwy w studiach). Mogą Państwo wygenerować ten dokument z 

USOSa, a następnie własnoręcznie wyliczyć średnią za ostatni rok studiów, 

potwierdzić swoim podpisem i dołączyć podpisany pdf do dokumentów. 

Studentów 1. roku studiów II stopnia, którzy byli wcześniej studentami innych 

jednostek/uczelni obowiązuje dostarczenie poświadczonej średniej ocen za rok 

2019/2020 z poprzedniej jednostki/uczelni. 

Waga średniej ocen jako kryterium w kwalifikacji to 80%.  

 

2. Wypełniony formularz rekrutacyjny, zapisany jako plik w formacie pdf. Przy wypełnianiu 

proszę zwrócić uwagę, że mogą Państwo wybrać do 3 uniwersytetów goszczących. Jeśli 

są Państwo zainteresowani wyłącznie wyjazdem w jedno miejsce, proszę wpisać tylko 

nazwę tego Uniwersytetu. 

 

Co roku problemem jest rezygnacja przez studentów z wyjazdów w sytuacji, w której 

zostali zakwalifikowani na uniwersytet drugiego lub trzeciego wyboru. Proszę o 

rozważny wybór Uniwersytetów: jeśli nie chcą Państwo jechać w dane miejsce, proszę 

NIE wpisywać go w formularz. 

 

3. List motywacyjny w języku angielskim (200-400 słów), zapisany jako plik w formacie pdf. 

List ma na celu przekonanie Komisji, że przyznanie Państwu wyjazdu będzie dobrą 

decyzją. Jeśli wybrali Państwo więcej niż jeden uniwersytet goszczący, proszę o 

napisanie jednego listu motywacyjnego, w którym tłumaczą Państwo swoje wybory. 

Waga listu motywacyjnego jako kryterium w kwalifikacji to 20%. 

Komisja kwalifikacyjna składa się z koordynatora ds. mobilności (dr hab. Justyny 

Włodarczyk), kierownika studiów (mgr Elżbiety Foltyńskiej) oraz przedstawiciela samorządu 

studenckiego. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości (w USOSie oraz mailem 

uniwersyteckim) do dnia 19.03.2020. 

4. Tryb odwołań: odwołania od decyzji komisji w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników. Wgląd do protokołów kwalifikacji podczas zdalnych dyżurów 

koordynatora ds. mobilności. 
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LISTA UNIWERSYTETÓW, Z KTÓRYMI IA MA PODPISANE UMOWY NA ROK 2021/2022. 

Wszystkie umowy podpisane są z Anglistykami. Zajęcia odbywają się po angielsku. 

Przedmioty zatwierdzone w Learning Agreement zostaną uznane jako odpowiedniki 

przedmiotów oferowanych w Instytucie Anglistyki. 

 

NAZWA UNIWERSYTETU DLA KOGO? NA ILE? 

Liverpool John Moore’s University (UK) 4 stypendia semestralne, I, II i III stopień 
[uwaga: tylko semestr zimowy] 

Georg-August Universität Göttingen 
(Niemcy) 

2 stypendia roczne, I i II  stopień 

Universidade de Porto (Portugalia) 2 stypendia semestralne, I i II stopień 

Vilniaus Universitetas (Litwa) 1 stypendium semestralne, III stopień 
2 stypendia semestralne, II stopień 
2 stypendia semestralne, I stopień 

Universidad de Sevilla (Hiszpania) 6 stypendiów semestralnych, I stopień 
1 stypendium 3 miesiące, III stopień 

Universidad de Castilla La Mancha, 
Ciudad Real (Hiszpania) 

4 stypendia semestralne,  I I II stopień 

Universidad de Huelva (Hiszpania) 2 stypendia roczne, I i II stopień 

Universitätdes Saarlandes (Niemcy) 
 

2 stypendia roczne, I i II  stopień 

Universiteit Antwerpen (Belgia) 5 stypendiów semestralnych,  I i II 
stopień 

Karlova  Univerzita (Praga, Czechy) 2 stypendia semestralne,  I, II i III 
stopień 

Masarykova Univerzita (Brno, Czechy) 1 stypendium  semestralne, I, II i III 
stopień 

Université Paul Valéry (Montpellier III) 4 stypendia semestralne, I, II I III stopień 
[uwaga: nowość!] 

Sorbonne University (Paryż, Francja) 1 stypendium semestralne I i II stopień 
[uwaga: nowość w ramach 4 EU+] 
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