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1. Spotkałem/am się z pojęciem „kapitał mobilności”. Co to pojęcie właściwie znaczy 
? 

„Kapitał mobilności” oznacza po prostu na jak długo student może wyjechać na wyjazd w ramach Erasmusa. W 
przypadku studiów jednolitych magisterskich, czyli takich, które aktualnie oferuje nasz wydział, „kapitał mobilno-
ści” wynosi 24 miesiące, w przypadku studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia wynosi on jedynie 12 
miesięcy. Poszczególne wyjazdy studenta odejmuje się z tej głównej puli, czyli jeśli na IV roku studiów jednolitych 
magisterskich student wyjechał na 10 miesięcy, to po powrocie jego „kapitał mobilności” wynosić będzie 14 mie-
sięcy. Ponadto kapitał mobilności jest odpowiednio mniejszy jeżeli w ramach innych studiów wyjechaliście na Era-
smusa. 

2. Czy studiowanie równolegle wyklucza w jakiś sposób możliwość wyjazdu z Wy-
działu Prawa i Administracji? 

Nie. Jeśli jesteście studentami kierunków: prawo, administracja czy też Kolegium MISH możecie ubiegać się o 
wyjazd z naszego Wydziału. Pamiętajcie jednak, że jeśli na Waszych studiach równoległych byliście już na wyjeź-
dzie, to Wasz „kapitał mobilności” uległ pomniejszeniu o długość tamtego wyjazdu. 

3. Byłem/am już raz na Erasmusie. Czy mogę wyjechać na niego ponownie? 

Tak, o ile dysponujesz pozwalającym na to „kapitałem mobilności”. Uzupełniająco sprawdź pytania nr 1 i 2 i od-
powiedzi do nich. 

4. Chcę wyjechać na Erasmusa, ale jakie są podstawowe warunki, które muszę speł-
nić? Czy każdy student może wyjechać w ramach tego programu? 

Student, który chce wyjechać na wyjazd w ramach Erasmusa musi zaliczyć wszystkie dotychczasowe przedmioty 
oraz rozliczyć rok poprzedzający wyjazd, bez wpisu warunkowego (długi warunek), egzaminu warunkowego 
(krótki warunek) czy powtarzać rok przed podpisaniem umowy indywidualnej. Ważna kwestia – wyjazd jest moż-
liwy, w przypadku studiów jednolitych i licencjackich, dopiero po ukończeniu czwartego semestru. 

5. Czy posiadając „długi” warunek (wpis warunkowy) lub „krótki” warunek (egza-
min warunkowy) z jakiegokolwiek przedmiotu mogę się starać o wyjazd z Era-
smusa? 

Tak, możecie brać udział w procesie rekrutacji posiadając nierozliczony rok, ale nie możecie wyjechać na Erasmusa 
mając nierozliczony rok w jakikolwiek sposób tj. wszystkie egzaminy muszą być przed wyjazdem zaliczone. Wszel-
kie takie kwestie powinniście załatwić na długo przed wyjazdem, im wcześniej tym lepiej. 

6. Czy mogę wyjechać na Erasmusa podczas repety roku/z niezaliczonym rokiem? 

Nie, zgodnie z regulaminem rekrutacji warunkiem wyjazdu w ramach programu Erasmus jest rozliczenie roku 
poprzedzającego wyjazd (bez wpisu warunkowego) przed podpisaniem umowy indywidualnej. Nierozliczeniem 
roku, oprócz sytuacji wymienionych w odpowiedziach na pytania 4 i 5, jest również niezaliczenie któregokolwiek 
z egzaminów. 
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7. Czy mogę wyjechać na Erasmusa podczas trwania urlopu dziekańskiego ? 

Nie, nie jest możliwe wyjechania w trakcie trwania urlopu dziekańskiego 

8. Czy mogę wyjechać na Erasmusa podczas trwania urlopu naukowego ? 

Nie, zgodnie z §19 ustęp 2 punkt 3 Zasad Studiowania na WPiA UW na kierunku „Prawo” urlopy naukowe nie 
dotyczą wyjazdów w ramach Erasmus z ramienia WPiA UW. 

9. Chcę wyjechać, ale nie wiem dokąd mogę się udać na wyjazd w ramach Erasmusa. 
Jakie mam możliwości wyjazdu na naszym wydziale? 

Aktualna oferta uczelni mających podpisane umowy z naszym wydziałem dostępna jest na stronie http://www.era-
smus.wpia.uw.edu.pl/dla-studentow-wyjezdzajacych/rekrutacja/ . Gdyby pojawiły się jakieś zmiany w dostępnej 
ofercie, to takich informacji również należy szukać na powyższej stronie. 

10. W ofercie dla studentów widzę, że wyjazd jest możliwy na 10 miesięcy. Czy mogę 
wyjechać na krócej np. tylko na semestr letni bądź zimowy? 

Tak, istnieje taka możliwość, należy to zaznaczyć wyraźnie we wniosku, czy chcecie jechać na jeden semestr i na 
który. Najlepiej byłoby jednak gdybyście aplikowali na taki czas, jaki został przewidziany w umowie z uczelnią 
przyjmującą i jaki widnieje w ofercie. Czasem oferta przedmiotów na uniwersytecie przyjmującym nie pozwala na 
wyjazd krótszy niż 10 miesięcy, ponieważ w ofercie są jedynie przedmioty całoroczne. Aktualna lista dostępnych 
przedmiotów powinna być dostępna na stronie uczelni przyjmującej. WAŻNE – przy ocenie wniosków w pierwszej 
kolejności rozpatrywane są aplikacje długością odpowiadające umowie. 

11. Dobrze, skoro już wybrałem/am wymarzoną uczelnię, do której chciałbym/chcia-
łabym pojechać to, co teraz mam zrobić? 

Najważniejsze będzie złożenie podania ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, wymienionymi w aktualnym 
REGULAMINIE rekrutacji dostępnym na stronie http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/dla-studentow-wyjezdza-
jacych/rekrutacja/ . Najistotniejsze w podaniu będzie spełnienie wymogów formalnych tj. znajomość języka na 
poziomie wymaganym przez uczelnię przyjmującą oraz jeśli taki warunek jest, to bycie studentem odpowiedniego 
roku. 

12. Ile jest etapów rekrutacji? Kiedy odbywają się poszczególne etapy? 

Na naszym wydziale są dwa etapy rekrutacji, które łącznie są I turą rekrutacji (wydziałowa). W drugim etapie 
studenci mogą aplikować na miejsca pozostałe po etapie pierwszym. Oferta dostępna na drugi etap zostanie opu-
blikowana po ogłoszeniu wyników etapu pierwszego. Terminy poszczególnych etapów będzie można znaleźć w 
aktualnym regulaminie rekrutacji. Taka informacja zostanie również podana na spotkaniu informacyjnym. Oprócz 
etapów wydziałowych Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) organizuje II turę rekrutacji tzw. turę uniwersytecką, 
w trakcie której są obsadzane miejsca nie zajęte w dwóch poprzednich etapach.  

WAŻNE – Osoby zakwalifikowane w II turze tj. „uniwersyteckiej” na etapie rekrutacji w ogóle nie otrzymują prawa 
do stypendium. Takie prawo mogą otrzymać w późniejszym terminie w miarę wolnych środków przeznaczonych 
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na stypendia dla studentów wyjeżdżających. Jeśli stypendium zostanie przyznane, to w takiej samej wysokości jak 
dla studentów zakwalifikowanych w I turze.  

BARDZO WAŻNE – przejście pozytywnie etapu rekrutacji nie gwarantuje wyjazdu. Wasz wyjazd zależy od zgody 
uczelni przyjmującej 

13. W pierwszym etapie nie udało mi się zakwalifikować na żaden z wybranych przeze 
mnie uniwersytetów? Czy to oznacza, że już nie mam szansy na wyjazd? 

Nie. Jeśli nie udało się Wam dostać na żadną z uczelni wybranych w pierwszym etapie rekrutacji, to nie oznacza, 
że na pewno nigdzie nie wyjedziecie, chyba że wszystkie miejsca zostaną zajęte już po pierwszym etapie. Gdyby 
jednak jakieś miejsca pozostały niezapełnione, to w takim wypadku na stronie http://www.era-
smus.wpia.uw.edu.pl/dla-studentow-wyjezdzajacych/rekrutacja/ zostanie udostępniona oferta na drugi etap re-
krutacji. Najlepiej byłoby jednak gdybyście wybrali sobie tyle uczelni ile jest maksymalnie możliwych, czyli 5. 
Zwiększa to Wasze szanse na dostanie się na którąś z nich już w pierwszym etapie. 

14. Co należy zawrzeć w zgłoszeniu? Co MUSI się znaleźć w dokumentacji? 

Obowiązkowe elementy podania są opisane w regulaminie rekrutacji. Są to: 

 Podpisany wydruk zgłoszenia elektronicznego z dołączonym do niego zdjęciem (www.zapisy.era-
smus.wpia.uw.edu.pl ) – zdjęcie może być takie jak do legitymacji 

 Zaświadczenie o znajomości języka – bardzo ważne! 
 CV 
 Zaświadczenie o średniej z Dziekanatu – WAŻNE, aby zawierała średnią jedynie z przedmiotów z grupy 

A i B! 
 List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni, do której chciałbyś/chciałabyś wyjechać 
 Dotychczasowe osiągnięcia naukowe w formie tabeli, a nie opisowej  

o Chyba że chodzi o publikację, wtedy należy dołączyć jej kopię 
o Średnia nie jest osiągnięciem naukowym! 

 Dotychczasowe osiągnięcia kulturalne, społeczne, sportowe, itp. w formie tabeli 
 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Wymagania techniczne podanych wyżej dokumentów określa regulamin i radzimy się z nim zapoznać. 

15. Co jest najważniejsze w zgłoszeniu/podaniu? 

Komisja szczególnie bierze pod uwagę znajomość języka przez kandydata na odpowiednim poziomie. Jest to szcze-
gólnie istotne ze względu na fakt, że wyjazd na Erasmusa bez znajomości języka właściwie mija się z celem i unie-
możliwi studentowi wyjeżdżającemu na pełne skorzystanie z oferty programowej uczelni przyjmującej. 

Bardzo ważne jest, aby Wasz wniosek spełniał wszelkie wymogi formalne opisane w regulaminie. Naturalnie swoją 
wagę ma też średnia, którą liczy się poprzez pomnożenie jej przez 10 i w ten sposób uzyskuje się liczbę punktów.  

Istotne są też wszelkie Wasze osiągnięcia naukowe oraz aktywności pozauczelniane. Wszystko jest brane pod 
uwagę, aby wyjazd był w pewnym sensie nagrodą dla studenta. Premiowany będzie np. wolontariat, udzielanie się 
w kołach naukowych, wszelkie aktywności społeczne, itp. Na pewno każdy z Was ma się czym pochwalić, nie tylko 
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osiągnięciami naukowymi, które oczywiście również są punktowane. Cytując za regulaminem: „Osiągnięciami na-
ukowymi są publikacje, udziały w konkursach, referaty, znajomość innych języków obcych, dodatkowe kierunki 
studiów itp.”.  

W celu zapoznania się z tym, za co dokładnie i ile przyznaje się punktów odsyłamy do aktualnego regulaminu 
rekrutacji. 

16. Jakie są honorowane zaświadczenia o znajomości języka? Czy uznawane są tylko 
zaświadczenia ze Szkoły Języków Obcych? 

Uznawane są również inne zaświadczenia niż te ze Szkoły Języków Obcych. Lista uznawanych certyfikatów ze-
wnętrznych dostępna jest pod tym adresem: https://portal.uw.edu.pl/documents/6027201/fe417b47-9dcb-4220-
a0f4-9f2e017bfe56. Najlepiej byłoby, gdybyście posiadali zewnętrzny certyfikat, ponieważ niektóre uczelnie wyma-
gają konkretnych certyfikatów. Takie informacje możecie znaleźć na stronie uczelni, do której chcielibyście wyje-
chać. Za znajomość języka na odpowiednim poziomie Komisja może uznać ukończony rok w Szkole Prawa Obcego 
przy WPiA UW. 

17. Pisałem maturę międzynarodową? Czy może być ona uznana jako znajomość ję-
zyka na poziomie wymaganym do wyjazdu? 

Tak, aktualnie w przypadku języka angielskiego regulamin przewiduje, że matura międzynarodowa wraz z Cam-
bridge First Certificate in English (FCE) z oceną A albo B może być uznana. Ponadto, studenci filologii mogą 
przedstawić wpis z egzaminu z praktycznej znajomości danego języka obcego i będzie to wystarczające. 

18. Ukończyłem/am rok w Szkole Prawa Obcego. Czy może to być uznane za fakt zna-
jomości przeze mnie języka na odpowiednim poziomie? 

Tak. Zgodnie z regulaminem komisja rekrutacyjna może uznać ukończony rok w Szkole Prawa Obcego przy WPiA 
UW, jako znajomość języka na odpowiednim poziomie. Oczywiście najlepiej gdybyście się postarali chociażby o 
zaświadczenie ze SzJO UW, aby ułatwić komisji zadanie. Samo uczestniczenie w Szkole Prawa Obcego bez jej 
ukończenie nie będzie uznawane przez komisję rekrutacyjną za fakt znajomości języka. 

19. Czy studia równoległe na studiach typu iberystyka, germanistyka, anglistyka etc. 
może być uznane za fakt znajomości języka na poziomie wymaganym do wy-
jazdu? 

Tak, o ile posiadacie ocenę z egzaminu z praktycznej znajomości języka. W takim wypadku komisja uzna to jako 
zaświadczenie o znajomości języka, ale najlepiej gdybyście dołączyli certyfikat bądź inne zaświadczenie, o którym 
mowa w regulaminie rekrutacji. 

20. Mam problemy z uzyskaniem na czas certyfikatu poświadczającego moją znajo-
mość języka obcego wymaganego na wyjazd. Czy mógłbym w międzyczasie dołą-
czyć do dokumentów skan z indeksu na którym widnieje ocena z egzaminu certy-
fikującego ? 

Tak, pod warunkiem że na skanie będzie widoczny poziom certyfikatu (np. B1, B2,C1) i bez zbędnej zwłoki donie-
siesz kopię certyfikatu. 
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WAŻNE ! (do pytań 19 – 23) Musicie pamiętać, że niektóre uniwersytety wymagają specyficznych certyfikatów 
językowych i nawet jeśli przeszlibyście pozytywnie proces rekrutacji na naszej uczelni, to nie oznacza to, że 
uczelnia przyjmująca wyrazi zgodę na Wasz przyjazd, jeśli takiego certyfikatu nie posiadacie. Lista wymaga-
nych certyfikatów powinna być dostępna na stronie uczelni przyjmującej. 

21. W momencie składania podania w dokumentacji brakuje mi zaświadczenia o zna-
jomości języka na wymaganym poziomie. Czy mimo tego faktu będę brany pod 
uwagę w procesie rekrutacji? Co mogę w tej sytuacji zrobić? 

W wyjątkowych przypadkach jest możliwe złożenie podania bez zaświadczenia o wymaganej znajomości języka. 
Taka sytuacja jest dopuszczalna we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem języka angielskiego. Osoby, które złożą 
podanie bez dokumentu poświadczającego znajomość języka na odpowiednim poziomie muszą jak najszybciej 
takie zaświadczenie dostarczyć. Najlepiej byłoby gdybyście w takim wypadku do podania dołączyli oświadczenie 
np. z oficjalną informacją Szkoły Języków Obcych UW (SzJO UW), że przystąpicie do egzaminu i podacie termin 
tego egzaminu. Egzamin musicie zdać w najbliższym możliwym terminie. WAŻNE - Pamiętajcie, że osoby które 
spełniają wszystkie wymogi będą miały pierwszeństwo. 

22. Skąd mogę wziąć zaświadczenie o średniej? Czy ma to być średnia ze wszystkich 
przedmiotów, czy tylko z wybranych? 

Zaświadczenie o średniej można wziąć z Dziekanatu. BARDZO WAŻNE, aby była to średnia z przedmiotów z 
grupy A i B, w przeciwnym razie Komisja poprosi o poprawienie dokumentacji i dołączenie odpowiedniego za-
świadczenia, co może się wiązać z tym, że gdyby było dużo chętnych na jedno miejsce na wymarzoną przez Was 
uczelnię, to wtedy osoba z dokumentacją spełniającą wszystkie wymogi formalne będzie mieć pierwszeństwo. 

WAŻNE dot. studentów Kolegium MISH – Studenci Kolegium MISH biorą zaświadczenie o średniej z przedmio-
tów z grupy A i B z Sekretariatu Kolegium MISH z podziałem na realizowane programy studiów np. historia, prawo 
etc. Takie zaświadczenie następnie należy zanieść do Kierownika Studiów (w roku akademickim 2016/2017 jest 
nim dr Piotr Kładoczny) i uzyskać od niego podpis potwierdzający Waszą średnia uzyskaną na naszym Wydziale. 

A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH PODSTAWOWYCH 

Symbol Przedmioty obowiązkowe podstawowe 

A1 Wstęp do prawoznawstwa 

A2 Logika prawnicza 

A3 Prawo konstytucyjne 

A4 Prawo karne 

A5 Prawo administracyjne 

A6 Prawo cywilne I 
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A7 Prawo cywilne II (cz. A i B) 

A8 Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 

A9 Postępowanie karne 

A10 Postępowanie cywilne 

B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH KIERUNKOWYCH 

Symbol Przedmioty obowiązkowe kierunkowe 

B1 Teoria i filozofia prawa 

B2 Doktryny polityczno-prawne 

B3 Prawo pracy (60) i prawo ubezpieczeń społecznych (30) 

B4 Prawo finansów publicznych 

B5 Prawo międzynarodowe publiczne 

B6 Prawo Unii Europejskiej 

B7 Prawo gospodarcze publiczne 

B8 Historia państwa i prawa polskiego 

B9 Powszechna historia państwa i prawa 

B10 Prawo rzymskie 

B11 Prawo handlowe 

23. Czy niska średnia dyskwalifikuje mnie z wyjazdu w ramach Erasmusa? 

To zależy jak niska, ale wysokość średniej jest jednym z kryteriów oceny podań składanych w procesie rekrutacji. 
Na 100 punktów, które można uzyskać za podanie, 50 punktów można maksymalnie dostać za średnią ocen. Także 
średnia jest istotnym kryterium, ale nie jedynym. Reszta kryteriów dostępna jest w aktualnym regulaminie rekru-
tacji. 

24. Czy wymagana dokumentacja ma być dostarczona w oryginałach czy kopiach? 

Wszystkie cenne dokumenty należy złożyć w kopiach, czyli m.in. wszystkie certyfikaty i publikacje naukowe. 
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25. Ile maksymalnie uczelni mogę wybrać w formularzu zgłoszeniowym 

Każdy student może wybrać w swoim wniosku zgłoszeniowym maksymalnie 5 uczelni. 

26. Zgodnie z regulaminem rekrutacji można wskazać maksymalnie pięć jednostek? 
Jakie znaczenie w procesie rekrutacji ma kolejność mojego wskazania? 

Tak, zgodnie z regulaminem rekrutacji można wskazać maksymalnie pięć uniwersytetów. Kolejność ich wskazania 
w formularzu zgłoszeniowym nie jest bez znaczenia. Komisja traktuje kolejność Waszych wyborów według kolej-
ności ich zapisania. Przykładowo, jeśli Waszym pierwszym wyborem będzie Humboldt-Univeristat Berlin, a dru-
gim Ruhr-Universitat Bochum to komisja będzie traktowała Wasz pierwszy wybór, jako najbardziej dla Was prio-
rytetowy, najbardziej pożądany. Gdyby okazało się, że byli lepsi kandydaci do uczelni Waszego pierwszego wyboru, 
komisja będzie Was brała pod uwagę do uczelni drugiego wyboru.  

Musicie pamiętać, że jeśli nie dostaniecie się do uczelni pierwszego wyboru, to uczelnia wybrana przez Was jako 
drugi wybór nie wchodzi automatycznie na pierwsze miejsce. Przykładowo, jeśli nie dostaliście się na uczelnię 
pierwszego wyboru i macie szansę dostać się na uczelnię drugiego wyboru, jednak inna osoba wybrała tę uczelnię 
na swój pierwszy wybór, to w takiej sytuacji to ona ma pierwszeństwo. Wynika to z faktu, że Wasz pierwszy wybór 
jest, tak jak to już było wspomniane, traktowany przez komisję, jako priorytetowy, najważniejszy dla Was.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba aplikująca ma bardzo dużo punktów (np. wynikających z 
listu motywacyjnego, kompetencji, osiągnięć naukowych czy osiągnięć społecznych itp.) dopuszcza się możliwość 
konkurowania takiej osoby, mającą dany uniwersytetem na drugim miejscu, na równi ze studentami którzy wybrali 
tę uczelnię jako pierwszy wybór. Także, jak możecie zauważyć, wybranie danej uczelni jako drugi wybór nie wy-
klucza rywalizacji z osobą, która wybrała ją na swój pierwszy wybór. Jest to znaczące, pro studenckie odstępstwo 
od zeszłorocznych kryteriów. 

27. W jakim języku powinny być dokumenty jakie składam podczas rekrutacji? 

Wszystkie dokumenty wymagane na §3 regulaminu powinny być złożone w języku polskim. Wyjątkiem od tej 
zasady jest rekrutacja na Erasmus do University College London (UK LONDON029) - w przypadku tego miejsca 
prosimy o bezpośredni kontakt z kontakt z Sekcją Erasmus Samorządu Studentów WPiA UW (https://www.face-
book.com/erasmuswpiauw/). 

28. Gdzie należy składać dokumenty do rekrutacji ? 

Dokumenty należy składać do pokoju nr 221 lub na portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem 
„Erasmus+ – rekrutacja na rok 2017/2018 dr Vita Zagórowska / dr Maciej Sokołowski” 

29. Wypełniłem elektroniczny formularz zgłoszeniowy na Erasmus, lecz wypełniłem 
go błędnie - co zrobić ?  

Musisz z kontaktować się z sekcją informatyczną WPiA UW - oni zarządzają wysłanymi formularzami elektro-
nicznymi 
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30. W jaki sposób Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny aplikacji ? 

Najpierw formularze są segregowane według krajów Waszego pierwszego wyboru. Następnie sprawdzane jest czy 
formularz zgłoszeniowy spełnia wymogi formalne tj. czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty wy-
mienione w regulaminie.  Tych pierwszych czynności dokonują studenci wchodzący w skład komisji rekrutacyjnej.  

Następnie komisja rekrutacyjna już w pełnym składzie dokonuje oceny aplikacji według kryteriów określonych w 
regulaminie. Może się okazać, że już na pierwszym etapie na pewne uczelnie będzie niewielu chętnych i wszystkie 
osoby, które wybrały je na swój pierwszy wybór, zostaną na niezakwalifikowane. 

31. Do kogo muszę się zwrócić, aby dowiedzieć się, które miejsce zająłem na liście ran-
kingowej do miejsca X? 

Informacje dotyczące indywidualnych kwestii związanych z rekrutacją na Erasmusa można uzyskać na dyżurach 
koordynatorów 

32. Czy po zakwalifikowaniu na wyjazd, mogę z niego zrezygnować? Do kiedy? Czy 
ktoś może pojechać zamiast mnie? 

Tak, istnieje możliwość zrezygnowania z wyjazdu po zakwalifikowaniu się na niego, jednak powinno to mieć miej-
sce jedynie w sytuacjach WYJĄTKOWYCH. Im wcześniej zdecydujecie się na rezygnację, tym większa szansa, że 
ktoś będzie mógł pojechać na Wasze miejsce. Jeśli będziecie pewni, że nie będziecie w stanie albo nie będziecie 
chcieli wyjechać, wtedy napiszcie maila do Koordynatora zajmującego się studentami wyjeżdżającymi. Ostateczna 
data rezygnacji z wyjazdu bez konsekwencji zostanie podana przez Koordynatorów.  

BARDZO WAŻNE – w przypadku rezygnacji bez uzasadnienia lub braku informacji o rezygnacji możecie być 
wykluczeni przez komisję rekrutacyjną z udziału w przyszłych rekrutacjach! 

33. Zostałem/am zakwalifikowany/a na wyjazd w ramach Erasmusa, jednak mam po-
prawkę we wrześniu. Czy przyznany wyjazd może być powodem do uzyskania 
zgody na zdawanie poprawki w indywidualnie ustalonym terminie np. w 
lipcu/sierpniu? 

Nie. Przyznany wyjazd w ramach Erasmusa nie może być powodem do uzyskania zgody na wcześniejsze zdawanie 
poprawki np. w lipcu/sierpniu. 

34. Ile punktów ECTS muszę zdobyć w trakcie wyjazdu?  

Jeśli jedziecie na jeden semestr musicie wyrobić 30 ECTS-ów natomiast, jeżeli jedziecie na cały rok to musicie 
wyrobić 60 ECTS-ów. 

35. Jadę na jeden semestr, czy to, że zdobędę punkty w danym roku także na naszym 
wydziale, wpływa na to ile punktów musze zdobyć? 

Liczba punktów zdobytych w danym roku na naszym wydziale nie wpływa na liczbę punktów, jakie musicie zdobyć 
na wyjeździe. Dotyczy to m. in. sytuacji, w której macie nadwyżkę punktów zdobytą w roku poprzedzającym wy-
jazd. 
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36. Gdzie mogę znaleźć informację o przedmiotach, jakie mogę wybrać w czasie wy-
jazdu? Jakie przedmioty będę mógł wybrać na uczelni przyjmującej? 

Informacje o przedmiotach dostępnych na uczelni przyjmującej można znaleźć na stronie tejże uczelni. Niektóre 
przedmioty, w tym te mogące szczególnie Was zainteresować, zostały opisane w Ofercie Erasmus+ stworzonej 
przez Sekcję Erasmus Samorządu Studentów WPiA UW. Zachęcamy do zajrzenia również tam w celu znalezienia 
przydatnych wskazówek m.in. co do przedmiotów dostępnych na uczelniach zagranicznych. 

37. Na uczelni przyjmującej obowiązuje odmienna skala ocen, w jaki sposób oceny te 
są rozliczane po powrocie? Czy oceny uzyskane podczas wyjazdu wliczane są do 
średniej? 

Oceny zdobyte na wyjeździe w ramach programu Erasmus wchodzą do grupy przedmiotów C i obowiązkowo liczą 
się do średniej, na takiej samej zasadzie jak pozostałe przedmioty z tej grupy, pod warunkiem, że zostały zawarte 
w Learning Agreement. Chociaż na uczelni przyjmującej może być odmienna skala ocen, to te przedmioty są za-
mieniane na odpowiadające im oceny w naszej, uniwersyteckiej skali. Przeliczenia dokonuje się na podstawie in-
formacji od uczelni przyjmującej dotyczących przeliczenia ich ocen na skalę ECTS, a w razie braku takiej informacji 
– następuje dostosowanie skali z uczelni przyjmującej do skali obowiązującej na UW. 

38. Udało mi się zakwalifikować na wyjazd na 10 miesięcy. Czy w razie gdyby poziom 
uczelni, na którą wyjechałem mi nie odpowiadał lub w razie innych okoliczności 
będę mógł skrócić mój wyjazd? 

Tak, jest to możliwe, ale jedynie WYJĄTKOWYCH sytuacjach i ze względu na NADZWYCZAJNE okoliczności 
osobiste. Taka sytuacja wymaga pisemnego uzasadnienia, zgody uczelni przyjmującej oraz UW (wydziałowego 
koordynatora i BWZ), wszystkie wymagane dokumenty należy przedłożyć koordynatorowi. W każdym przypadku 
decyzja o skróceniu wyjazdu będzie decyzją indywidualną.  

39. Udało mi się zakwalifikować na wyjazd na mniej niż 10 miesięcy. Czy w razie gdyby 
uczelnia spodobała mi się na tyle, że chciałbym mój wyjazd przedłużyć to czy ist-
nieje taka możliwość? 

Tak, istnieje taka możliwość.  

40. Co zrobić z przedmiotami obowiązkowymi? Czy wyjeżdżając na Erasmusa uzy-
skuję automatyczne zwolnienie z przedmiotów obowiązkowych na danym roku 
studiów?  

Wyjazd na Erasmusa nie powoduje automatycznego zwolnienia z przedmiotów obowiązkowych na danym roku 
studiów. Po powrocie musicie podejść do egzaminów z tych przedmiotów. W celu zaliczenia ćwiczeń niezbędne 
będzie skontaktowanie się z Waszym ćwiczeniowcem bądź kierownikiem danej katedry w celu zebrania od nich 
zgody na zaliczenie ćwiczeń po powrocie z wyjazdu. 
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41. Czy wybór przedmiotów na uczelni przyjmującej ma wpływ na to, jakie przed-
mioty mogę wybrać na naszym wydziale?  

Nie ma żadnej zależności między przedmiotami wybranymi na uczelni przyjmującej, a tymi które możecie wybrać 
u nas na uczelni. Przedmioty zaliczone na wyjeździe wchodzą do grupy przedmiotów C, z wyjątkiem pewnych 
przedmiotów (patrz pytanie nr. 45) 

42. Czy istnieje możliwość przepisania ocen z przedmiotów wybranych na uczelni 
przyjmującej w miejsce przedmiotów, które są obowiązkowe na naszym wy-
dziale? Czy wybierając przedmioty na uczelni przyjmującej o identycznych na-
zwach jak przedmioty na naszym wydziale uzyskuję możliwość automatycznego 
przepisania uzyskanych tam ocen?  

Nazwa pełni jedynie funkcję orientacyjną. Zgodnie z Zasadami Studiowania egzaminy zdane na uczelniach zagra-
nicznych w ramach programu Erasmus z przedmiotów o efektach kształcenia tożsamych z efektami kształcenia 
Prawa Unii Europejskiej, Doktryn polityczno-prawnych, Socjologii prawa, Prawa międzynarodowego publicznego 
oraz Filozofii prawa zaliczane są z urzędu przez Dziekana – pamiętajcie, że ZAKRES zajęć ma być TOŻSAMY z 
zakresem tego przedmiotu na UW. Natomiast decyzję o akceptacji pozostałych zaliczeń, a także uzyskanych ocen 
podejmuje Dziekan, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Dziekana ds. LLP Erasmus. Warunkiem jest też oczywiście 
to, żeby były one uwzględnione w Learning Agreement. 

43. Czy istnieje możliwość uznania wyrobionych na Erasmusie zajęć W-F ? 

Uznawanie zajęć typu W-F nie leży w zakresie kompetencji ani koordynatorów, ani WPiA UW. W tym celu należy 
się skontaktować bezpośrednio z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warszawskiego. 

44. Czy punkty ECTS uzyskane z przedmiotów typu W-F są wliczane w pulę 30/60 
punktów ECTS wymaganych do wyrobienia podczas wyjazdu Erasmus ? 

Nie, punkty ECTS uzyskane z W-F nie będą liczone na poczet wymaganych 30/60 punktów ECTS (wyjazd seme-
stralny / roczny) do zaliczenia wyjazdu. 

45. Czy mogę, a jeżeli tak to do jakiego stopnia, uczestniczyć w zajęcia językowe or-
ganizowane przez uczelnię przyjmującą ? 

Student wyjeżdżający na Erasmus może uczestniczyć w zajęciach językowych organizowanych przez uczelnię 
przyjmującą, z jednym ograniczeniem. Podczas rozliczenia wyjazdu student może użyć punkty uzyskane z przed-
miotów językowych tylko do granicy 10/20 punktów ECTS (wyjazd semestralny / roczny).  

46. Jakie przedmioty będą przez wydział uznawane na poczet rozliczenia wyjazdu ? 

Uznawane będą tylko przedmioty organizowane przez wydział przyjmujący (co do zasady będzie to wydział prawa) 
oraz zajęcia językowe organizowane przez uczelnię przyjmującą.  
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47. Czy przysługują mi jakieś dodatkowe przywileje z tytułu bycia na Erasmus jeżeli 
chodzi o sesję egzaminacyjną na WPiA UW? 

Tak, na wniosek studenta jest przydzielany przez prodziekan ds. studenckich (obecnie dr Sławomir Żółtek) Indy-
widualny Tok Sesji (NIE MYLIĆ Z INDYWIDUALNYM TOKIEM STUDIÓW!), który pozwala na zdawanie eg-
zaminów w dowolnym terminie w ramach sesji (jeżeli na przykład sesja kończy się 31 czerwca, to ITS nie pozwala 
wam na zdawanie egzaminów po 31.06 - więc terminy musicie zachować) u dowolnego egzaminatora (o ile posiada 
uprawnienia do przeprowadzanie egzaminów). Jeżeli macie szczegółowe pytania to proszę zadawać je Komisji ds. 
Dydaktycznych SS WPiA UW (facebook.com/Dydkom) 

48. Pytania dot. Universidad Complutense de Madrid (E MADRID03) 

W ofercie jest napisane że wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego (B2) i języka angielskiego 
(B2) - oznacza to że muszę znać oba czy tylko z tych języków ? 

Tak, wymagana jest znajomość obu języków 

49. Pytania dot. Katholieke Universiteit Leuven (B LEUVEN01) 

W Leuven znajdują się dwa uniwersytety o zbliżonej nazwie - z którym ma nasz wydział podpisaną 
umowę ? 

WPiA UW ma podpisaną umowę z https://www.kuleuven.be/kuleuven/  

50. Pytania dot. Universita degli Studi di Padova (I PADOVA01) 

Rok akademicki na Padwie jest podzielony nie na dwa semestry, lecz na trymestry - czy w związku z tym 
będą jakieś komplikacje? 

Jeżeli wyjeżdżasz na cały rok - nie, natomiast jeżeli zamierzasz wyjechać na pół roku, to tutaj mogą być dwa pro-
blemy: (1) Czy wyjeżdżasz tylko na jeden czy na dwa trymestry oraz (2) czy w przypadku gdy czas pobytu potrwa 
dwa trymestry to czy otrzymasz stypendium na pełen okres wyjazdu. W tej kwestii musisz skonktaktować się z 
koordynatorami oraz z Biurem Współpracy z Zagranicą UW które będzie miało dokładne informacje w kwestii 
finansowania wyjazdu. 

51. Pytania dot. Universidade Catolica Portuges (P LISBOA01) 

Gdzie odbywają się zajęcia na tej uczelni? 

W przypadku tej uczelni zajęcia odbywają się na kampusie w Porto 

52. Pytania dot. Université du Luxembourg (LUXLUX-VIL01) 

W ofercie Erasmus pisze że wymaganymi językami dla tej uczelni jest „francuski B2, angielski B1” co to 
oznacza ? 

W przypadku Luksemburg nieznajomość języka francuskiego nie wyklucza z wyjazdu. 
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