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KANDYDACI NA STUDIA CZĘŚCIOWE  
 
O wyjazd na studia częściowe ze stypendium Programu Erasmus+, w roku akademickim 
2019/20, mogą ubiegać się studenci:  
 

-  1 roku studiów magisterskich (wyjazd na II roku); 
-  2 roku studiów licencjackich (wyjazd na III roku); 
-  3 roku studiów licencjackich, którzy będą kontynuować studia w OSA (wyjazd na I roku 
studiów II stopnia, w semestrze zimowym). 

 
KRYTERIA KWALIFIKACJI 
 
Podstawowym kryterium wyboru studentów jest średnia ocen, znajomość języka obcego 
koniecznego do odbycia studiów w danym kraju oraz rozmowa kwalifikacyjna.  
Koordynator Mobilności ma prawo wymagać od kandydatów zaświadczenia/certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka na poziomie wymaganym przez uczelnię przyjmującą.  
 
ŚREDNIA OCEN  
Minimalna średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium Erasmus+ wynosi  
3,49.  Komisja bierze pod uwagę: 
 

I rok studiów magisterskich – średnią ocen z pierwszego semestru 
Studenci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku mogą dodatkowo 
przedstawić średnią z wybranego semestru ostatniego roku studiów licencjackich.  

 
II rok studiów licencjackich - średnią z 3 semestrów w OSA 
 
III rok studiów licencjackich - średnią z 5 semestrów w OSA 

 
 
KOMISJA KWALIFIKACYJNA I TRYB ODWOŁANIA 
 
Skład komisji: koordynator ds. mobilności, pracownik naukowo-dydaktyczny OSA, 
przedstawiciel Samorządu Studentów. 
 
Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji w pierwszej kolejności do 
Wicedyrektora IAIE do Spraw Studenckich lub – w przypadku ubiegania się o stypendium 
Erasmus+ z tzw. „cudzej umowy”, zawartej przez inną jednostkę UW – do przewodniczącego 
komisji, która podjęła zaskarżaną decyzję. Od decyzji Wicedyrektora IAIE do Spraw 
Studenckich lub przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do 
prorektora UW prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie 
jest ostateczne.  
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FORMALNOŚCI WYMAGANE PRZY REKRUTACJI 
 

1. Formularz zgłoszeniowy, zawierający:  
a. Imię, nazwisko, rok studiów 
b. Wybrane uczelnie wg. ważności 
c. Informację o wykorzystanym kapitale mobilności 
 

2. Certyfikat/zaświadczenie o znajomości języka (opcjonalnie) 
 
3. Rozmowa kwalifikacyjna  

 

WYBÓR UCZELNI 

Ośrodek Studiów Amerykańskich zawarł umowy o współpracy dwustronnej w ramach 
Programu Erasmus+ z 22 uczelniami w Europie, na których jest możliwe odbycie studiów 
częściowych na temat społeczeństwa i kultury Stanów Zjednoczonych (na studiach I i/lub II 
stopnia).   
 
Dysponuje również 14 umowami zawartymi przez CESLA z uczelniami, które oferują 
przedmioty z zakresu kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej.         
 
Wybierając uczelnię zagraniczną należy kierować się realnymi możliwościami zrealizowania 
na niej semestru studiów częściowych w ramach wybranej specjalności (amerykańskiej lub 
latynoamerykańskiej). 
 
Wybór uczelni z innej specjalności jest możliwy tylko w przypadku, gdy w programie kursów 
oferowanych przez tę uczelnię studentom programu Erasmus znajdują się przedmioty, które 
pozwolą na zaliczenie semestru studiów w ramach specjalności studiowanej w OSA.  
Każdy taki przypadek należy skonsultować z koordynatorem mobilności i kierownikiem ds. 
toku studiów.   
 

PO  REKRUTACJI – przyznanie wyjazdu w systemie USOS 

 Po otrzymaniu decyzji komisji wyjazd zostanie wstępnie przyznany przez 
koordynatora mobilności w systemie USOS.  

 Kiedy przyznany wyjazd pojawi się na profilu studenta/tki należy sprawdzić swoje 
dane oraz uzupełnić brakujące informacje, a następnie poinformować koordynatora 
mobilności drogą mailową, że wyjazd jest gotowy do zatwierdzenia.  

 Po zatwierdzeniu wyjazdu w USOS przez koordynatora, formularz kwalifikacyjny 
należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora mobilności. 

           
Decyzja komisji kwalifikacyjnej oznacza wstępne przyznanie stypendium, które na dalszym 
etapie musi być potwierdzone przez uczelnię zagraniczną i Biuro Współpracy z Zagranicą UW.  
 


