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• W czasie całego pobytu trzeba być zarejestrowanym jako student 1, 2 lub 3 stopnia 

• W momencie wyjazdu trzeba być studentem co najmniej 2go roku studiów 1go stopnia 
i bezwarunkowo zaliczony pierwszy rok studiów lub 1go roku 2go stopnia

• Nie można być urlopowanym

• Kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na każdy cykl studiów: 
1. od 3 do 12 miesięcy studia

2. od 2 do 12 miesięcy praktyki

3. grant finansowy z PW do 3 (na praktyki) lub 5 miesięcy (na studia) na 1 wyjazd, 

4. Możliwy dłuższy pobyt (maksymalnie jak w pkt 1 i 2), ale finansowany przez PW, jeśli będą środki

ERASMUS+
Ogólne warunki uczestnictwa w PW



ERASMUS+ 
Kryteria rekrutacji na Wydziale GiK

• Średnia ważona ocen z całego okresu studiów 
(z USOS lub z zaświadczenia, jeśli student jest spoza PW)

• Zaliczone przedmioty w momencie rekrutacji

• Znajomość języka danego kraju oraz języka, w którym odbywa się kształcenie w danej uczelni

• Zaangażowanie studenta w sprawy wymiany międzynarodowej

• Pierwszeństwo wyjazdu na uczelnię mają studenci: 

• 2 stopnia, którzy wyjeżdżają po raz pierwszy,

• 3 stopnia, 

• Studenci, którzy zainicjowali podpisaną umowę.



Dokumenty do rekrutacji na studia składane w USOS

• Wniosek złożony w USOS
• Rodzaj listu motywacyjnego wraz z podaniem średniej ważonej

• Wybór 2 uczelni (pierwszego i drugiego wyboru)

• Sprawdzenie warunków rekrutacji na wybranych uczelniach: daty składania dokumentów, certyfikaty 
językowe, data przyjazdu, data wnioskowania o akademik, etc.

• Wstępny wybór przedmiotów: optymalnie 30, min. 20 ECTS, sylabusy, semestr, inne wymagania, etc. 

• Załączniki do wniosku (max. 2)
• Certyfikat językowy (wymagany przez uczelnię przyjmującą albo inny na poziomie B2 np. z egzaminu SJO)

• Zaświadczenie o średniej lub suplement do dyplomu dla osób, które ukończyły 1 stopień poza PW



Lista uczelni na rok 2021/22
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Harmonogram rekrutacji na rok 2021/22 
na oba semestry

• 1.03 do 31.03.2021 roku do godz. 23.00 – rejestracja w USOS 

• 1-2.04.2021 - obrady Komisji i ogłoszenie wyników 

• 6-8.04.2021 - odwołania i ewentualne zmiany

• 9.04.2021 - przesłanie ostatecznego protokołu z nazwiskami do CWM PW

• Rezygnacja z wyjazdu przesłana mailem najpóźniej na początku września



• Spotkanie z osobami po rekrutacji na Wydziale i w CWM – kwiecień 2021 (Teams) 

• Zgłoszenie do uczelni przyjmującej - koordynator GiK
wstępna rejestracja w systemie lub tzw. „nominacja”

• Złożenie dokumentów w CWM
• formularze na: https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/

• Do 30.06 – Student Application Form, Wniosek o grant (konto bankowe) – wszyscy studenci

• Pozostałe dokumenty:
• Do 14.09 – studenci wyjeżdżający na sem. zimowy i na cały rok

• Do 14.12 – studenci wyjeżdżający na sem. letni i przedłużający pobyt

• Test językowy OLS (przed i po wyjeździe, obowiązkowy)

Czynności po rekrutacji niezbędne 
do podpisania umowy stypendialnej z CWM



Wymagane dokumenty do CWM

• Student Application Form (SA)

• Learning Agreement (LA) – podpisany przez obie uczelnie i studenta

• Karta ubezpieczenia EKUZ oraz Wniosek o przekazanie grantu (konto walutowe)

• Wniosek wyjazdowy „S” – podpisany przez Koordynatora i Dziekana Wydziału oraz 
dodatkowo od 2020: Podanie do Rektora i Oświadczenie o wyjeździe na własne 
ryzyko

• Acceptance Letter - List akceptacyjny z uczelni przyjmującej z dokładnymi datami 
pobytu

• Karta Zaliczeń (KZ) - dodatkowo wymagany dokument na Wydziale GiK,   
odpowiedniki przedmiotów z programu studiów uczelni macierzystej



Czynności w trakcie pobytu na wyjeździe

• Do Koordynatora
• informacje o wszelkich zmianach w LA lub o innych okolicznościach realizacji 

studiów

• Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną

• Przestrzeganie zasad sanitarnych antyCOVID-19 danego kraju

• Dbanie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo



• W CWM - Rozliczenie stypendium

• W Dziekanacie - Transcript of Records (TofR)

• TofR – wykaz zaliczeń ze zdobytymi punktami ECTS – na jego podstawie dziekan 
dokonuje zaliczenia okresu studiów

• Formularz transferu przedmiotów – brak zdobycia określonej liczby punktów 
kredytowych (min. 20) za granicą prowadzi do zwrotu stypendium

• u Koordynatora GiK:

• Dane studenta i informacja o wyjeździe: okres pobytu, czy wyjazd został 
rozliczony w CWM

• Informacja na temat uczelni i studiów do umieszczenia na stronach 
internetowych GiK

Czynności po powrocie



• Student otrzymuje grant w zależności od kraju. Kraje podzielone na trzy grupy:
o Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

o Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

o Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

• W Politechnice Warszawskiej wysokość stypendium w odniesieniu do krajów:
o I Grupy wynosi 520 EUR/miesięcznie,

o II Grupy wynosi 500 EUR/miesięcznie 

o III Grupy wynosi 450 EUR/miesięcznie

• Przy przedłużeniu pobytu – stypendium może być niższe od pierwotnego lub tzw. „zerowe”

• Możliwe dodatkowe dofinansowanie z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności co należy zaznaczyć 
we wniosku w USOS.

• Realizacja programu Erasmus+ z Polski (zajęcia online) bez stypendium

ERASMUS – stypendia



Praktyki i staże dla studentów i absolwentów

• Wyjazdy 2 - 12 m-cy do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji w innym kraju 
uczestniczącym w projekcie Erasmus+

• Rekrutacja dot. studentów, także ostatniego roku studiów (I, II i III stopnia), 
wyjazd także jako absolwent

• Realizacja wyjazdu w ciągu 12 m-cy od zakończenia studiów

• Harmonogram rekrutacji – taki jak dla wyjazdów na studia

• Dofinansowanie w zależności od kraju pobytu:  

o I Grupy wynosi 620 EUR/miesięcznie

o II Grupy wynosi 600 EUR/miesięcznie 

o III Grupy wynosi 550 EUR/miesięcznie



https://erasmus.pw.edu.pl/



Q&A


