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Kto może aplikować?
”W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego
roku studiów I stopnia,przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów
magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy
studiów doktoranckich UW. 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 każdego stopnia studiów. W takich przypadkach Komisja
zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.”
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Kto może aplikować?
”W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I
stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali
przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na
tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium
zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na
wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane
studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego
stopnia.”
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Nabór wniosków - ważne daty
Wymagane dokumenty należy złożyć do 24 lutego 2017 roku.
Wnioski zostaną rozpatrzone do 3 marca 2017 roku przez komisję
powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.
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Nabór wniosków - dokumenty
1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem
(telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które
mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w
językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz
Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w
programie Erasmus itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka
możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z
określeniem swoich preferencji.
2. Życiorys.
3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów
wraz z wyliczeniem średniej ocen.
4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub
osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić,
jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
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Nabór wniosków - gdzie składać
Osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych)
lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej.
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Kryteria oceny
- średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia (uwaga:
(i) minimalnym warunkiem możliwości ubiegania się o stypendium jest
posiadanie średniej przynajmniej 4.0, (ii) w momencie ubiegania się o
stypendium student nie może mieć zaliczeń warunkowych);
- osiągnięcia naukowe kandydata;
- ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych
dokumentów i informacji;
- rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
- ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami
studenta (na podstawie informacji zawartych w podaniu, życiorysie i opinii);
- ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

7 of 14

Wymagania językowe
Student musi znać co najmniej jeden język wymieniony w umowie zawartej z
konkretna uczelnia na poziomie wymaganym przez konkretna uczelnie - przy czym,
jeśli języków wskazanych w umowie jest więcej niż 1, a student zna tylko 1 z nich
(na wymaganym poziomie), może uczęszczać na zajęcia wyłącznie w języku, który
zna na wymaganym w umowie poziomie.
Ważne 1: uczelnie partnerskie dopuszczają język inny niż język kraju, w którym
student się znajduje, jednakże nie mają obowiązku zagwarantować zajęć w danym
języku (dlatego, w takiej sytuacji, trzeba sprawdzić, czy zajęcia w obcym języku są
oferowane lub czy uczelnia oferuje jakąś zastępcza formę zaliczenia).
Ważne 2: konkretne uczelnie (np. Aberdeen, Twente) mogą wymagać określonych
certyfikatów językowych. Student ma obowiązek sprawdzić to przed złożeniem
aplikacji (można zapytać o szczegóły umowy w Biurze Współpracy z Zagranicą).
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Wymagania językowe - cd.
”Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu
poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot.
języka angielskiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego,
niderlandzkiego, niemieckiego, włoskiego, duńskiego, szwedzkiego i
portugalskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic
Support - OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język
jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, jeśli ich
niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.
Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do
systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma
wpływu na przyznanie stypendium Erasmus.”
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Na jak długo?
Komisja przyznaje wyjazd na czas, o który wnioskuje student (zgodny z
umowa). Natomiast BWZ może skrócić ten wyjazd, jeśli okaże się, ze
posiada ograniczona liczbę środków na stypendia.
”W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności (studia) wynosi 3
miesiące (90 dni), maksymalny – 10 miesięcy (300 dni), z zastrzeżeniem pkt.
20 i 21. Przy kwalifikacji na wyjazdy roczne stypendium Erasmus może być
przyznane jedynie na 5 miesięcy. Okres finansowania (tj. wypłaty
stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez
FRSE. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji preferowane będą wyjazdy
trwające jeden semestr w celu wyeliminowania przypadków, w których okres
mobilności jest dłuższy niż okres finansowania.”
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Jak wysokie są stypendia?
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Zwolnienia z opłat i procedura odwoławcza
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na
prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku
otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o
zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds.
Studenckich – dra Bogdana Dziobkowskiego.
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać
do Dyrektora ds. Studenckich – dra Bogdana Dziobkowskiego.
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Oferta - uczelnie
OSOBNY PLIK
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Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
W Biurze Współpracy z Zagranica UW - Krakowskie Przedmieście
26/28, pałac Kazimierzowski, 2 piętro.
Zobacz też: http://www.bwz.uw.edu.pl/
ZAPOZNAJ SIĘ TAKŻE Z ”OGÓLNYMI ZASADAMI
KWALIFIKACJI”:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/
01/Ogolne-zasady-kwalifikacji1.pdf
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