
WYJAZDY ERASMUS+ (etap rekrutacji) 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

 

Jakie dokumenty należy dostarczyć podczas rekrutacji koordynatorowi Erasmus+ 
w instytucie? 

Formularz kwalifikacyjny (zawiera: dane kontaktowe; informacje o pracy licencjackiej lub 
magisterskiej – jeśli dotyczy; 3 wybrane miejsca wyjazdu; znajomość języków obcych; udział 
kandydata w działalności organizacyjnej, społecznej oraz życiu studenckim; 
dotychczasowy pobyt za granicą; uzasadnienie zamiaru wyjazdu; oświadczenia i zgody) z 
uzupełnioną przez Biuro Obsługi Studentów średnią studiów.  

Ponadto w systemie USOS należy wypełnić wniosek o wyjazd (zawiera: życiorys w języku 
polskim; życiorys w języku obcym – angielskim, ewentualnie języku kraju, do którego chce 
się wyjechać; list motywacyjny w języku polskim; list motywacyjny w języku obcym – 
angielskim, ewentualnie języku kraju, do którego chce się wyjechać). 

Czy istnieje minimalna średnia ocen, która jest podstawą kwalifikacji? 

Tak. W rekrutacji mogą brać udział studenci, których średnia ocen wynosi od 3,5. Im 
wyższa średnia, tym wyższe szanse na uzyskanie stypendium. 

Czy można się ubiegać o wyjazd na studia na 1 roku studiów licencjackich? 

Tak. Studenci 1 roku dostarczają w trakcie rekrutacji kartę przebiegu studiów zamiast 
średniej ze studiów obowiązującej studentów starszych lat. 

Czy studenci 1 roku studiów magisterskich uzupełniają w formularzu 
kwalifikacyjnym średnią ocen? 

Nie. Studenci 1 roku studiów magisterskich dostarczają w trakcie rekrutacji kartę przebiegu 
studiów zamiast średniej ze studiów obowiązującej studentów starszych lat. 

Czy można uczestniczyć w wyjeździe Erasmus+ po ukończeniu studiów 
magisterskich? 

Można wyjechać w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. O wyjazd należy się ubiegać 
na ostatnim roku studiów. 

Czy przy wyborze kandydatów liczy się starszeństwo roku? 

Tak. W pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci II roku studiów magisterskich i 
III roku studiów licencjackich. 

Czy można dwukrotnie wyjechać na studia Erasmus+? 

Tak, jeśli łączna suma miesięcy pobytu na obu wyjazdach nie przekroczy liczby 12 miesięcy 
w danym cyklu studiów (licencjackie/magisterskie/doktoranckie). Trzeba jednak pamiętać, 



że pierwszeństwo przy wyborze kandydata mają osoby, które nigdy nie korzystały z 
programu Erasmus+. 

Czy można wyjechać zarówno na studia Erasmus+, jak i na praktyki Erasmus+? 

Tak, jeśli łączna suma miesięcy pobytu na wyjeździe na studia i na praktyce nie przekroczy 
liczby 12 miesięcy w danym cyklu studiów (licencjackie/magisterskie/doktoranckie). 

Czy można wyjechać na studia Erasmus+ zarówno na studiach licencjackich, jak i 
magisterskich? 

Tak, ponieważ są to dwa odrębne cykle studiów. Należy jednak pamiętać, żeby nie 
przekroczyć liczby 12 miesięcy w danym cyklu studiów 
(licencjackie/magisterskie/doktoranckie). 

Czy w 1 turze rekrutacji można wybrać jakikolwiek uniwersytet z listy całego 
wydziału? 

Nie. Na pierwszym etapie kwalifikacji można wybrać 3 uniwersytety z listy instytutu, pod 
który podlega kierunek/specjalność studentki/studenta. 

Czy w 2 turze rekrutacji (uzupełniającej) można wybrać jakikolwiek uniwersytet z 
listy całego wydziału? 

Tak. Ewentualne przyznanie wybranego miejsca następuje wówczas, gdy miejsce to nie 
zostało przyznane podczas 1 i 2 tury studentom instytutu/katedry, do którego/której jest 
przypisane. 

Czy wszyscy studenci instytutu biorący udział w rekrutacji mogą zgłosić się na 
wyjazd na jakikolwiek uniwersytet z listy tego instytutu? 

W teorii tak – taka możliwość istnieje w systemie USOS. W praktyce może się okazać, że 
umowa z danym uniwersytetem została podpisana dla studentów konkretnego kierunku, 
dlatego warto się upewnić, zgłaszając się z zapytaniem o umowę z konkretnym 
uniwersytetem do koordynatora instytutowego. 

Czy można zrezygnować z miejsca przyznanego w 1 turze kwalifikacji i wziąć udział 
w 2 turze kwalifikacji (rekrutacja uzupełniająca)? 

Tak. 

Czym powinno się przede wszystkim kierować przy wyborze danego uniwersytetu 
przyjmującego? 

Celem wyjazdu jest z założenia realizacja programu studiów w pewnym stopniu zbliżonego 
do tego obowiązującego na rodzimym kierunku/specjalności. W związku z tym należy 
dokonać analizy własnego programu studiów na przewidywany semestr/rok wyjazdu i 
porównać go z programem studiów proponowanym na uczelni zagranicznej. Większość 
przedmiotów na dany semestr/rok zrealizowana za granicą powinna być bowiem uznana 
jako równoważna z przedmiotami obowiązującymi w rodzimej jednostce. Ważnym 



aspektem jest też znajomość języka kraju, do którego chce się wyjechać. Należy się 
zastanowić, czy posiada się wystarczająco wysoki poziom języka kraju, by uczestniczyć w 
danych zajęciach (zwłaszcza teoretycznych); można też rozważyć wybór zajęć 
prowadzonych w innym języku (np. ogólnouniwersyteckie w języku angielskim).    

Czy trzeba zrealizować na uczelni przyjmującej program studiów odpowiadający 
całemu programowi studiów z rodzimej jednostki przewidzianemu na semestr/rok 
wyjazdu? 

Niekoniecznie. Można zdobyć wszystkie z wymaganych 30 punktów ECTS na semestr / 60 
punktów ECTS na rok akademicki. Można też zdobyć większość z wymaganych punktów 
ECTS, czyli odpowiednio ok. 25 punktów ECTS / ok. 50 punktów ECTS. Przedmioty, dla 
których nie można znaleźć odpowiedników na uczelni przyjmującej, można zaliczyć po 
powrocie do kraju na podstawie indywidualnego uzgodnienia z osobą prowadzącą dany 
przedmiot, które to uzgodnienie powinno mieć miejsce przed wyjazdem. Przedmioty 
realizowane za granicą zostaną wpisane do tzw. Learning Agreement, a te realizowane w 
Polsce do tzw. karty ekwiwalencji. 

Czy na uczelni przyjmującej studiuje się jeden kierunek, czy można wybierać 
przedmioty w ramach wydziału, na który się wyjeżdża? 

Jeśli istnieje kierunek odpowiadający temu studiowanemu na uniwersytecie rodzimym 
można ograniczyć się tylko do jego oferty, o ile jest ona podobna do tej proponowanej w 
Polsce. Można też wybierać przedmioty w ramach dwóch kierunków lub wydziału bądź też 
przedmioty ogólnouniwersyteckie dla studentów zagranicznych. 

Czy studenci muszą samodzielnie przeanalizować ofertę studiów za granicą, w tym 
zgodność przedmiotów i punktów ECTS? 

Tak. Zdobycie informacji o ofercie uczelni przyjmującej z jej strony internetowej, w tym o 
proponowanych tam przedmiotach i  ich liczbie punktów ECTS, o wszystkich wymaganych 
przez nią dokumentach, czy o możliwościach zamieszkania w akademiku itd., jest 
zadaniem studentów. W razie wątpliwości co do wyboru odpowiednich przedmiotów 
można jednak zgłosić się z pytaniem do koordynatora instytutowego lub Pełnomocnika 
Dziekana ds. Studenckich. 

Czy trzeba znać język kraju, do którego chce się wyjechać? 

Nie zawsze jest to obowiązkowe. Natomiast podczas wyboru kandydatów na wyjazd na 
studia znajomość języka kraju wyjazdu jest brana pod uwagę jako jedno z ważniejszych 
kryteriów. Na umowie z danym uniwersytetem zawsze podany jest wymagany poziom 
znajomości języka kraju i/lub (niekiedy) języka angielskiego. W związku z tym większe 
szanse na uzyskanie stypendium do danego kraju ma osoba studiująca jego język (na 
poziomie bardziej zaawansowanym) lub wykazująca jego znajomość nabytą, np. w szkole 
średniej. 

Czy trzeba mieć certyfikat potwierdzający znajomość języka kraju, do którego chce 
się wyjechać? 



Posiadanie certyfikatu jest dla osób rozpatrujących wnioski na uczelni rodzimej 
dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazd do kraju, 
którego języka się nie studiuje. Nie jest natomiast obowiązkowym wymogiem, zwłaszcza w 
wypadku osób, które studiują język tego kraju. Można też rozważyć dołączenie do 
dokumentów zaświadczenia od lektora danego języka. 

Przed podjęciem decyzji o wyborze uniwersytetu trzeba jednak sprawdzić, czy uczelnia 
przyjmująca nie wymaga certyfikatu znajomości języka jej kraju na danym poziomie 
(dotyczy to wszystkich studentów, również studentów odpowiedniej filologii). Nawet jeśli 
uczelnia rodzima zaakceptuje wyjazd studentki/studenta, uczelnia przyjmująca może taką 
akceptację odrzucić, jeśli studentka/student nie spełni jej wymogu posiadania certyfikatu. 

Czy poziom A1-A2 znajomości języka kraju, do którego chce się wyjechać, jest 
wystarczający, żeby zostać zakwalifikowanym? 

Raczej nie, ponieważ w umowach z uniwersytetami przyjmującymi zawsze podawane są 
wymagane poziomy znajomości języka kraju ‒ i najczęściej jest to poziom B1-B2. Czasami 

podana jest informacja o wymogu języka kraju i/lub języka angielskiego na danym poziomie ‒ co 

może być jakimś rozwiązaniem dla studentów z poziomem A1-A2 języka kraju. 

Czy do dokumentów składanych podczas rekrutacji można dołączyć zaświadczenie 
lektora o znajomości danego języka? 

Tak, jest to wskazane, choć nieobowiązkowe na etapie kwalifikacji przez stronę polską. 
Może się okazać, że takie zaświadczenie będzie wymagane przez uniwersytet przyjmujący 
na dalszym etapie przygotowywania dokumentów przed wyjazdem. 

Czy znajomość języka kraju, do którego chce się wyjechać, jest sprawdzana przez 
komisję kwalifikacyjną? 

Na Wydziale Neofilologii nie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne ze znajomości języków. 
Podstawą kwalifikacji są informacje podane przez studentów we wnioskach uzupełnianych 
w systemie USOS i w formularzu kwalifikacyjnym, dlatego powinno się podać jak 
najpełniejsze dane o posiadanym poziomie danego języka oraz o uzyskanych certyfikatach. 

Jak sprawdzić, w jakim języku odbywają się zajęcia/wykłady z danego przedmiotu 
na uczelni przyjmującej? 

Jeśli taka informacja nie została dokładnie podana na stronie danego uniwersytetu 
przyjmującego, należy skontaktować się z zagranicznym koordynatorem Erasmus+ lub 
pracownikiem odpowiedniej jednostki - instytutu/katedry/zakładu. 

 Czy można ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów na czas wyjazdu? 

Tak. 

Czy student studiów zaocznych musi płacić czesne w trakcie pobytu na stypendium 
Erasmus+? 

Nie. 



Czy student ma możliwość wyboru semestru, na który chciałby wyjechać? 

Tak. Wyboru semestru student dokonuje już po przyznaniu stypendium przez rodzimą 
jednostkę, w formularzu zgłoszenia kandydata na wyjazd. 

Czy można ubiegać się o wyjazd z kilkuletnim wyprzedzeniem? 

Nie, rekrutacja dotyczy następnego roku akademickiego.  

Czy podczas wyjazdu Erasmus+ należy uczestniczyć w takiej samej liczbie 
przedmiotów, jak w tych przewidzianych w programie studiów w Polsce? 

Nie. Można uczestniczyć w takiej samej liczbie przedmiotów, mniejszej lub większej niż w 
Polsce, ponieważ ostatecznie liczy się liczba uzyskanych punktów ECTS. Przykładowo, dwa 
przedmioty zrealizowane za granicą mogą odpowiadać jednemu z programu w Polsce, i 
odwrotnie. 

 

 

 


