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ERASMUS na SFK – 

ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
 
 
 
 

1. Kto może ubiegać się o stypendium? 

Studenci I stopnia: II roku (wyjazd na III roku), III roku (wyjazd na IV roku), IV roku 
(wyjazd na I roku II etapu, zazwyczaj w semestrze letnim – pod warunkiem, że 1 
października roku wyjazdowego są studentami studiów II etapu).  

Studenci II stopnia mogą brać udział w kwalifikacji tylko podczas I roku, o ile dana 
jednostka oferuje wyjazdy dla studentów podczas II roku.  

Należy zwracać uwagę na zakres umów i aplikować zgodnie z etapem studiów. 

O wyjazd mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy 
nigdy nie studiowali za granicą w ramach programu Erasmus. 

2. Czy można pojechać na Erasmusa od razu po powrocie z urlopu dziekańskiego? 

Rekrutacja odbywa się w styczniu-lutym poprzedniego roku akademickiego, więc jeśli 
ktoś przebywa na urlopie, nie ma możliwości ubiegania się o stypendium. 

3. Na jak długo można wyjechać? 

Długość pobytu na wymianie zależy od umowy podpisanej z daną uczelnią – wg 
informacji  BWZ (Biura Współpracy z Zagranicą), minimalny okres stypendium to 3, a 
maksymalny – 10 miesięcy. 

4. Czy na IV roku można wyjechać na dwa semestry, czy można się ubiegać tylko o 
jeden? W przypadku wyjazdu na IV roku, co jeśli nie znajdziemy konkretnego 
przedmiotu na uniwersytecie za granicą, a chcemy na czas ukończyć studia pierwszego 
stopnia? 

Można ubiegać się o wyjazd roczny, ale należy go dobrze zaplanować. W przypadku 
niezrealizowania programu IV roku niemożliwe jest rozliczenie etapu studiów. Oznacza to 
konieczność przedłużenia studiów o rok, ponieważ w sesji zimowej egzaminy licencjackie 
nie są organizowane. 

5. Czy jest możliwe połączenie wyjazdu z pisaniem prac licencjackich/pracy 
magisterskiej?  

To zależy od Państwa zdolności i umiejętności organizacyjnych. Przed wyjazdem należy 
uzgodnić sposób zaliczenia seminarium z prowadzącym. Aby zakończyć studia 
pierwszego i drugiego stopnia, należy złożyć prace oraz egzaminy w terminie – zasady i 
terminy składania prac są podane na stronie SFK. 

6. Gdzie można znaleźć informacje o krajach, do których można wyjechać oraz o ilości 
stypendiów przydzielanych na dany rok? 

Informacje na kolejny rok akademicki pojawiają się zazwyczaj w styczniu i są dostępne na 
stronach jednostek współtworzących SFK oraz na stronie BWZ – link jest podany w 
zakładce „Stypendia zagraniczne”, podobnie jak link do listy koordynatorów ds. 
mobilności w poszczególnych jednostkach. 

SFK nie organizuje spotkań informacyjnych dotyczących wyjazdów na stypendium, 
ponieważ umowy o wymianie są podpisywane z poszczególnymi jednostkami.  
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7. Czy można wyjechać na stypendium z jednostki spoza SFK? 

Można ubiegać się o stypendium z tzw. „cudzej umowy”, ale tylko na kierunku 
pokrewnym. Warunkiem jest uzyskania zgody koordynatora Erasmus jednostki, w której 
chcą się Państwo ubiegać o stypendium i kierownictwa SFK. 

8. Jakie kryteria należy spełnić ubiegając się o stypendium? 

Należy mieć zaliczony poprzedni rok, gdyż jednym z podstawowych kryteriów kwalifikacji 
jest średnia ocen. Ważna jest również znajomość języka, w którym prowadzone są studia 
na danym kierunku w wybranej uczelni. Komisje stosują dodatkowe kryteria naboru, 
takie jak ocena projektu lub listu motywacyjnego – każda komisja ogłasza swoje wymogi 
na stronie internetowej danej jednostki. 

9. Czy żeby wyjechać na stypendium trzeba mieć certyfikat z języka angielskiego? Jeśli 
tak, to jaki poziom? Czy certyfikaty z innych języków też są uznawane? Czy certyfikat 
ten musi być zorganizowany przez UW czy wystarczy zdanie certyfikatu w innej 
jednostce? 

Należy znać język kraju, do którego się wyjeżdża oraz w którym prowadzone będą zajęcia 
na tyle, aby móc w nich uczestniczyć oraz je zaliczyć. Większość jednostek wymaga 
minimum poziomu B2 – jeżeli wymaga certyfikatu, informuje o tym na swojej stronie. 
Wątpliwości w tej sprawie rozwieje koordynator ds. Erasmusa w danej jednostce. 

10. Ile osób może wyjechać z danego roku i czy możliwe jest, aby więcej niż 2 osoby 
jechały w to samo miejsce? 

To zależy od ilości miejsc oferowanych przez dany Uniwersytet. 

11. Kiedy trzeba składać potrzebne dokumenty i do której jednostki? 

Dokumenty składa się do wybranej jednostki. Każda z nich ma własny harmonogram, 
który sama ogłasza – zazwyczaj następuje to na początku lutego. W razie niewypełnienia 
miejsc, BWZ ogłasza kolejne tury – cała rekrutacja misi być zamknięta do początku marca. 

Dodatkowo, przed wyjazdem należy podpisać umowę indywidualną w BWZ – 
niepodpisanie umowy oznacza rezygnację z przyznanego stypendium.  

W sekretariacie SFK należy złożyć podanie o skierowanie na wyjazd (jako informację o 
wyjeździe). 

UWAGA: Proszę nie zwlekać z uzyskaniem podpisów właściwych osób do ostatniej chwili 
– ostateczne terminy składania dokumentów są podawane ze stosownym wyprzedzeniem, 
a terminy dyżurów są dostępne na stronach poszczególnych jednostek. 

12. Czy we wszystkich jednostkach studenci SFK uczestniczą w tej samej rekrutacji i na 
tych samych zasadach co studenci danych jednostek? Czy może być tak, że np. 
studentów SFK odrzuca się na początku tylko dlatego, że nie realizują całości 
programu jednostki wysyłającej? 

Według informacji potwierdzonych przez władze jednostek, podczas kwalifikacji studenci 
SFK traktowani są w ten sam sposób, co pozostali studenci. Instytut Germanistyki 
przydziela miejsca proporcjonalnie do ilości studentów SFK w Instytucie Germanistyki. 

13. Czy wysokość stypendium jest stała czy można dostać więcej lub mniej? 

O wysokości stypendium decyduje BWZ.              
W roku akademickim 2013/14, nie może być ono niższe niż 200 euro na miesiąc. 

14. Z kim należy się kontaktować w razie pytań/problemów na wyjeździe? 

Zgodnie z wytycznymi BWZ, jedynym opiekunem naukowym studenta przed oraz w 
trakcie wyjazdu jest koordynator ds. Erasmusa jednostki macierzystej – w Państwa 
przypadku oznacza to koordynatora ds. Erasmusa jednostki organizującej wyjazd. 
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15. Czy jest możliwe zaliczenie wszystkich przedmiotów z trzech filologii za granicą? 

Jest to bardzo trudne. SFK jest unikatowym kierunkiem, trudno jest dobrać zajęcia tak, 
aby zrealizować cały program przebywając na stypendium. 

16. Jaki procent przedmiotów musi być jednakowy z programem SFK? 

Nie ma odgórnie narzuconego procentu – zobowiązani są Państwo zrealizować program 
danego roku, więc opracowując „Learning Agreement” wybierają, a następnie realizują 
jak najwięcej zajęć pasujących do programu. Niezaliczenie programu danego roku wiąże 
się z wpisem warunkowym (podanie wg zasad podanych w ABC) – w przypadku 
stypendium, bez konsekwencji finansowych. 

17. Czy szukając przedmiotów przed wyjazdem trzeba konsultować się ze wszystkimi 
koordynatorami ds. SFK z jednostek, w których robimy specjalizacje, czy z 
prowadzącymi konkretnych przedmiotów? Niektórzy prowadzący nie za bardzo znają 
się na Erasmusie ani programie SFK. „Learning Agreement” omawia się też z 
koordynatorem ds. Erasmusa z jednostki, z której się wyjeżdża, który też często odsyła 
do kierownictwa SFK, bo nie zna się na naszym programie, a studenci studiujący 
jedną filologię załatwiają to wszystko tylko z koordynatorem ds. Erasmusa. 

Ustalając przedmioty należy: 

 pobrać ze strony SFK/Stypendia zagraniczne tabelkę przedmiotów semestru, 
podczas którego będą Państwo przebywać na wyjeździe, 

 sprawdzić ofertę uczelni, do której się Państwo udają i wybrać jak najwięcej 
przedmiotów koniecznych do zaliczenia roku na SFK, 

 różnice programowe należy omówić z koordynatorem SFK (możliwa jest 
konieczność konsultacji z prowadzącymi przedmioty), 

 zgłosić wybrane przedmioty oraz różnice programowe koordynatorowi 
Erasmusa jednostki organizującej wyjazd, a kopię tabelki zostawić w 
sekretariacie SFK, 

 jeżeli jednostka tego wymaga, zarejestrować się na przedmiot(y) w terminach 
zgodnych z harmonogramem SFK i/lub jednostki. 

18. Jak zaliczyć PNJB/PNJC? Podejrzewam, że za granicą te przedmioty nie mają takiej 
nazwy/takiej formy. 

Należy sprawdzić na stronie jednostki organizującej wyjazd czy zgadza się na zaliczenie 
PNJ za granicą (np. ISIiI oraz KI nie wyrażają zgody). Jeżeli tak, to mogą Państwo 
realizować np. lektoraty z danego języka na odpowiednim poziomie, jednak należy to 
wcześniej ustalić z koordynatorem SFK lub osobą prowadzącą PNJ. Proszę też sprawdzić 
kwestię i terminy egzaminu końcowego w danym roku akademickim.  

19. Czy trzeba przyjeżdżać na egzaminy w sesji? Można wyjechać na cały rok? 

Należy to sprawdzić na stronie jednostki organizującej wyjazd lub uzgodnić z 
koordynatorem SFK. Niektóre jednostki uznają swoje terminy za priorytetowe także dla 
osób przebywających na stypendium. 

Każdemu studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia (pierwszy i w sesji 
poprawkowej) – zazwyczaj w przypadku studentów przebywających na stypendium 
terminy te ulegają przesunięciu, tzn. termin wrześniowy jest traktowany jako pierwszy, 
ale należy to sprawdzić/uzgodnić przed wyjazdem. 
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20. Co z przedmiotami rocznymi, które mają zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i 
całoroczny egzamin latem? Czy skoro przebywam na stypendium tylko jeden semestr, 
muszę koniecznie przywieźć z tych przedmiotów ocenę, skoro i tak w sesji letniej 
odbywa się egzamin z całości materiału? 

Jeżeli przedmiot jest roczny, a wyjeżdżają Państwo na semestr zimowy, można przywieźć 
zaliczenie semestru zimowego (punkty ECTS), a w sesji letniej podejść do egzaminu i 
uzyskać ocenę (wyjeżdżając na semestr letni analogicznie: zaliczenie i egzamin w sesji 
wrześniowej) – każdorazowo należy to uzgodnić z koordynatorem SFK i/lub 
prowadzącym przedmiot przed wyjazdem. 

21. Jak wygląda rozliczanie przedmiotów po powrocie, zwłaszcza procedura uznawania 
zaliczonych na Erasmusie przedmiotów? W ABC napisane jest, że „uznanie oceny z 
przedmiotu obowiązującego w programie studiów – dotyczy też przedmiotów 
realizowanych na stypendium Erasmus – przed złożeniem podania należy uzyskać 
pisemną zgodę prowadzącego przedmiot” / „Koordynatora Jednostki organizującej 
wyjazd”. Czy to znaczy, że po powrocie ze stypendium trzeba chodzić do każdego 
prowadzącego osobno, tłumaczyć, co zrobiło się w ramach każdego z przedmiotów za 
granicą i prosić o zgodę?  

Zasada jest prosta: im więcej uzgodnią Państwo przed wyjazdem z koordynatorem SFK 
i/lub prowadzącymi zajęcia, tym łatwiej będzie się Państwu rozliczyć. 

Składają Państwo podanie o uznanie przedmiotów zaopiniowane przez koordynatorów 
SFK jednostek je oferujących. W razie wątpliwości, mogą oni poprosić o dodatkową opinię 
prowadzącego przedmiot – wtedy warto mieć ze sobą sylabus z uczelni zagranicznej. 

22. Co jeśli któryś z prowadzących stwierdzi, że program przedmiotu obcego trochę różnił 
się od jego kursu (a powiedzmy sobie szczerze, niezwykle trudno jest znaleźć 
przedmiot dokładnie odpowiadający programowo)? 

Jeżeli różnica jest znaczna, niestety nie zaliczą Państwo tego przedmiotu. 

23. Czy jeśli za granicą robi się kurs np. za 8 ECTS, który na UW jest np. za 4 ECTS, to po 
uznaniu przedmiotu do rozliczenia roku liczą się 4 ECTS czy 8 ECTS?  

Punkty ECTS mają stałą wartość – jeżeli realizowane zajęcia mają wartość 8 ECTS, to 
przywożą Państwo za nie 8 ECTS i tyle mają na swoim koncie. 

UWAGA: W skład ECTS zdobytych na uczelni zagranicznej nie wchodzą punkty za 
seminarium licencjackie/magisterskie. Sposób zaliczenia seminarium studenci ustalają z 
promotorami przed wyjazdem. 

24. Jak wygląda sprawa ocen - jeśli za granicą robi się np. 2 kursy, które łącznie chcemy 
zrobić za jeden przedmiot na UW - czy wliczają się obie oceny, czy wylicza się średnią? 

Wylicza się średnią; punkty ECTS się sumują.  

25. Czy można realizować nadprogramowe punkty ECTS za granicą? Jak ma się to do 
obowiązku płacenia za nadwyżkę wyrobionych punktów po skończeniu studiów? 

Do zaliczenia semestru większość jednostek wymaga przywiezienia 30 ECTS i większość 
studentów realizuje na wyjeździe 30 ECTS. 

Jeżeli na koncie mają Państwo nadwyżkę ECTS, to niezależnie od tego, czy punkty zostały 
zdobyte w kraju czy za granicą, muszą Państwo uiścić opłatę wg tabeli opłat dostępnej na 
stronie SFK. 


