
Regulamin Erasmus+ 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1. Przepisy niniejszego regulaminu regulują zasady rekrutację rekrutacji na program Erasmus + odbywającą 

się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowienie Regulaminu nie mają 

zastosowania do rekrutacji na wyjazd na University College of London, która odbywa się osobno i przeprowadza 

ją samodzielnie dr Kacper Gradoń lub osoba przez niego wyznaczona. 

Art. 2. Rekrutacja odbywa się w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym odbywa się 

wyjazd. 

Art. 3. Bieżące informacje, w tym terminy rekrutacji, ogłaszane są na stronach: 

1) www.erasmus.wpia.uw.edu.pl; 

2) www.facebook.com/erasmuswpiauw. 

Art. 4. Dokumenty związane z rekrutacją należy składać na portierni w budynku Collegium Iuridicum I na 

Kampusie Głównym UW, w kopertach z dopiskiem „Erasmus+ rekrutacja” albo na dyżurze Koordynatorów ds. 

Mobilności. 

Art. 5. Należy składać jedynie kopie wymaganych dokumentów. Oryginały nie będą podlegać zwrotowi. 

CZĘŚĆ DRUGA 

PRZYGOTOWANIE DO REKRUTACJI 

Art. 6. O przyznanie wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się: 

1) studenci dowolnego kierunku organizowanego samodzielnie przez WPiA UW, niezależnie od cyklu 

(licencjackie, magisterskie czy jednolite magisterskie) i od formy (stacjonarne i niestacjonarne); 

2) studenci studiów doktoranckich prowadzonych przez WPiA UW, niezależnie od formy (stacjonarne i 

niestacjonarne); 

3) studenci kolegium MISH, którzy zaliczają minimum programowe na kierunku „prawo”. 

Art. 7. W przypadku studiów jednolitych magisterskich i licencjackich, student może wziąć udział w rekrutacji po 

ukończeniu pierwszego roku studiów. 

Art. 8. Studenci ostatniego roku studiów są wyłączeni z udziału w rekrutacji. 

Art. 9. Doktoranci podczas rekrutacji ubiegają się z ogólnej liczby miejsc przeznaczonej dla studentów I i II 

stopnia, o ile wyrazi na to zgodę uczelnia przyjmująca. Zgodę należy dołączyć do zestawu dokumentów, o którym 

mowa w art. 11. 

Art. 10. W przypadku niektórych ofert, może być wprowadzony wymóg ukończenia III albo IV roku studiów albo 

wymóg aby student podczas pobytu na danej uczelni był na III roku. 

  



Art. 11. Kandydat przygotowuje zestaw dokumentów, na który składają się: 

1) podpisany i uzupełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.erasmus.wpia.uw.edu.pl); 

2) zaświadczenie o znajomości języka lub języków obcych wymaganych na uczelni przyjmującej. Na 

potrzeby rekrutacji uznawane są certyfikaty podane w załączniku nr. 1 do niniejszego regulaminu. Ponadto: 

i) studenci i absolwenci filologii oraz lingwistyki stosowanej mogą przedstawić wpis z egzaminu z 

praktycznej nauki języka obcego; 

ii) Uznawane będą certyfikaty wydane przez inne wyższe uczelnie potwierdzające pomyślne zdanie 

egzaminu językowego; 

iii) dyplomy i zaświadczenia ukończenia lektoratów z j. obcego nie stanowią zaświadczenia znajomości 

języka obcego wymaganego zgodnie z §2 regulaminu rekrutacji; 

iv) w przypadku niektórych ofert, uczelnie przyjmujące mogą wymagać od kandydatów przedstawienia 

konkretnych certyfikatów językowych. 

3) CV – maksymalnie 2 strony A4, w j. polskim; 

4) zaświadczenia o średniej z roku akademickiego poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja 

(wydaje dziekanat); 

5) karta przebiegu studiów;  

6) list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru danych uczelni. Maksymalnie 3 stron A4, napisany w 

j. polskim. 

Art. 12. Na kandydacie spoczywa obowiązek potwierdzania osiągnięć na podstawie kopii dyplomów, 

zaświadczeń itd. W przypadku publikacji należy dołączyć kopię strony tytułowej i spis treści 

książki/czasopisma, w której tekst został opublikowany. Osiągnięciami naukowymi są m.in. publikacje, udziały 

w konkursach (w tym moot courts), referaty wygłoszone na konferencjach. 

Art. 13. Kandydaci powinni złożyć zestaw dokumentów w dwóch formach: papierowej oraz elektronicznej (na 

płycie CD/DVD). 

Art. 14. Na kandydacie posiadającym obywatelstwo innego państwa niż państwa członkowskie Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spoczywa obowiązek sprawdzenia zasad odnoszących 

się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego. jak i wymogi co do pobierania stypendiów w ramach 

programu Erasmus+. 

CZĘŚĆ TRZECIA 

REKRUTACJA 

Art. 15. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

1) Koordynatorzy ds. Mobilności; 

2) Asystenci Dziekana ds. międzynarodowych; 

3) Przedstawiciele Samorządu Studentów WPiA UW; 

4) Przedstawiciel Samorządu Doktorantów WPiA UW. 

Art. 16. Komisja oceniając wniosek Kandydata, może przyznać maksymalnie 100 punktów. Punkty 

przyznawane są według następujących zasad: 

- do 50 punktów za średnią ocen; 

- do 20 punktów za list motywacyjny; 

- do 20 punktów za osiągnięcia (np. naukowe, kulturalne, społeczne);  

- do 10 punktów za znajomość języka wymaganego przez daną uczelnię na poziomie wyższym, niż jest to 

wymagane przez umowę. 



Art. 17. Kandydatury Studentów z średnią poniżej 3,50 z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, 

w którym odbywa się rekrutacja, nie będą rozpatrywane. 

Art. 18. Kandydatury studentów, którzy już wykorzystali swój kapitał mobilności nie będą rozpatrywane. 

Art. 19. W przypadku dużej dysproporcji punktów pomiędzy Kandydatami, którzy wybrali daną ofertę jako 

pierwszą, a Kandydatem który tę ofertę wybrał jako drugą, a nie został zakwalifikowany w ofercie swojego 

pierwszego wyboru, Komisja może ofertę drugiego wyboru tego Kandydata uznać za ofertę pierwszego wyboru. 

Komisja może także zaproponować Kandydatowi inną ofertę. 

Art. 20. W przypadku dużej liczby kandydatów na jedno miejsce, Komisja zastrzega możliwość 

przeprowadzenia dodatkowej rozmowy, o czym zostaną powiadomione wszystkie osoby ubiegające się o dane 

miejsce. 

CZĘŚĆ CZWARTA 

PO REKRUTACJI 

Art. 21. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. studenckich WPiA UW. Odwołania 

wnoszone są za pośrednictwem Koordynatora ds. mobilności w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Od decyzji 

Prodziekana przysługuje odwołanie do Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UW. 

Art. 22. W terminarzu rekrutacji przewidziane są terminy na rezygnacje z przyznanego wyjazdu bez podania 

przyczyny. 

Art. 23. Studenci, którzy zrezygnowali z przyznanego wyjazdu po upływie terminu, o którym mowa w art. 22, 

bez podania uzasadnienia lub przekazania informacji o rezygnacji z wyjazdu, mogą być wykluczeni z udziału w 

przyszłych rekrutacjach. 

Art. 24. Po przyznaniu wyjazdu w USOS student jest zobowiązany wypełnić w systemie odpowiedni formularz, 

wydrukować oraz podpisać go i donieść w sposób określony w art. 4.  

Art. 25. Przed wyjazdem w ramach programu Erasmus+, student powinien posiadać znajomość języka 

wykładowego na poziomie B2 lub wyższym. Jeżeli w ofercie wyjazdowej na dany rok, wskazano wymóg 

znajomości języka obcego na poziomie niższym niż B2, to wymóg ten dotyczy jedynie rekrutacji na WPiA UW. 

Kandydat zakwalifikowany do wyjazdu powinien, do dnia podpisania umowy z BWZ w sprawie finansowania 

wyjazdu (umowa o stypendium), dostarczyć poświadczenie znajomości języka na poziomie B2. 

Art. 26. Warunkiem przystąpienia do wyjazdu jest zaliczenie i rozliczenie roku studiów poprzedzającego wyjazd 

(bez powtarzania roku), przed podpisaniem umowy indywidualnej. 

Art. 27. Student zakwalifikowany na wyjazd ma obowiązek zaliczenia wszystkich egzaminów w roku 

akademickim poprzedzającym rok wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do dnia 15 lipca.  

Art. 28.  Zakwalifikowanie się do wyjazdu nie wiąże się z przyznaniem: 

1) Indywidualnego Toku Sesji (ITS) w roku akademickim poprzedzającym wyjazd; 

2) egzaminu poprawkowego w terminie wcześniejszym niż przewiduje to kalendarz akademicki 

Uniwersytetu Warszawskiego na dany rok akademicki. 

3) zwolnienia bądź uzyskanie dodatkowej rezygnacji z przedmiotów realizowanych w aktualnym bądź 

przyszłym roku akademickim. 



Art. 29. Student podczas całego pobytu na uczelnie zagranicznej w ramach programu Erasmus+ musi posiadać 

status studenta UW i nie może przebywać na urlopie. 

Art. 30. Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w 

którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, 

fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, 

słowackiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic 

Support - OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci 

niepełnosprawni, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym Studentom 

zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego 

nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus. 

Art. 31. Student skierowany na zagraniczne studia częściowe zobowiązany jest do podpisania umowy 

indywidualnej, w Biurze Współpracy z Zagranicą UW lub korespondencyjnie. Niepodpisanie umowy do dnia 

rozpoczęcia roku/semestru/trymestru w uczelni zagranicznej może zostać uznane za rezygnację z przyznanych 

funduszy i stanowić podstawę do skreślenia z listy osób objętych stypendium Erasmus. W momencie 

podpisywania umowy student może posiadać maksymalnie jeden wpis warunkowy. W takim przypadku 

wymagana jest dodatkowa, pisemna zgoda na wyjazd wydana przez koordynatora ds. mobilności. 

CZĘŚĆ PIĄTA 

INNE 

Art. 32. W okresie pobierania stypendium w ramach programu Erasmus+, student nie może pobierać innego 

stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. 

stypendium rządu RP) student niezwłocznie powinien powiadomić na piśmie Biuro Współpracy z Zagranicą UW 

oraz Biuro Spraw Studenckich UW. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je 

przyznająca. 

Art. 33. Po zakończeniu wydziałowej rekrutacji na program Erasmus+, BWZ UW może zorganizować 

ogólnouniwersytecką turę rekrutacji. Podczas tej tury studenci mogą aplikować zarówno na nieobsadzone 

miejsca z puli umów wydziałowych ale także na miejsca które nie zostały obsadzone na innych jednostkach UW.  

Art. 34. Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. "cudzej umowy" (tj. umowy zawartej przez inną 

jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody 

koordynatora ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej i jednostki, która zawarła umowę 

międzyinstytucjonalną) oraz uczelni zagranicznej. 

Art. 35. Podczas wyjazdu student powinien uzyskać na uczelni przyjmującej 30 punktów ECTS w przypadku 

wyjazdu semestralnego oraz 60 punktów ECTS w przypadku wyjazdu całorocznego. Z czego 2/3 ogólnej liczby 

punktów powinna pochodzić z przedmiotów prawniczych.  

Art. 36. Powyższe wymagania, w uzasadnionych przypadkach, mogą być obniżone przez Prodziekana ds. 

studenckich do 20 punktów ECTS w przypadku wyjazdu semestralnego, oraz do 40 punktów ECTS w 

przypadku wyjazdu rocznego. 

Art. 37. Roczny wyjazd może być skrócony jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wniosek z pisemnym 

uzasadnieniem, zawierającym zgodę uczelni przyjmującej oraz BWZ UW, student przedstawia Koordynatorowi 

ds. mobilności na WPiA UW. 



Art. 38. Student, który został zakwalifikowany do wyjazdu na okres krótszy niż cały rok akademicki, może 

ubiegać się o przedłużenie wyjazdu, z zastrzeżeniem, że przedłużenie może być przyznany beż możliwości 

uzyskania dodatkowego finansowania (stypendium) za okres, na jaki wyjazd zostanie przedłużony. O 

przedłużeniu okresu pobytu decyduje kolejność zgłoszeń w formie pisemnej. 

Art. 39. W przypadku kolizji postanowień niniejszego regulaminu z postanowieniami Zasad studiowania WPiA 

UW, Ogólnych  zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia 

częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. krajów programu czy Regulaminem studiów UW 

pierwszeństwo mają te ostatnie.



Załącznik nr. 1 

Lista uznawanych certyfikatów i zaświadczeń językowych 

1. Język angielski 
I. Na poziomie B1: 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. angielskiego na poziomie B1 
II. Na poziomie B2: 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. angielskiego na poziomie B2 
ii. Cambridge First Certificate in English (FCE) z oceną A lub B 

iii. International English Language Testing System (IELTS) na poziomie od 5,5 do 6,5 
iv. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) z wynikiem 75-93 pkt 
v. Matura międzynarodowa 

III. Na poziomie C1: 
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. angielskiego na poziomie C1 

ii. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) z oceną A, B lub C 
iii. International English Language Testing System (IELTS) na poziomie od 7 do 8 
iv. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) z wynikiem 94-109 pkt 
v. Zaświadczenie ukończenia roku studiów w British Law Centre przy WPiA 

vi. Dyplom ukończenia British Law Centre przy WPiA UW  
vii. Dyplom ukończenia Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW 

IV. Na poziomie C2: 
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. angielskiego na poziomie C2 

ii. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) z oceną A, B lub C 
iii. International English Language Testing System (IELTS) na poziomie 8,5-9 
iv. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) z wynikiem 110-120 pkt 

2. Język niemiecki 
I. Na poziomie B1 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. niemieckiego na poziomie B1 
ii. Goethe-Zertifikat B1 

II. Na poziomie B2 
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. niemieckiego na poziomie B2 

ii. Goethe-Zertifikat B2 
iii. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch B2 
iv. Deutsches Sprachdiplom II (DSDII) B2 

III. Na poziomie C1 
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. niemieckiego na poziomie C1 

ii. Goethe-Zertifikat C1 
iii. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch C1 
iv. Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW 

IV. Na poziomie C2 
i. Goethe-Zertifikat C2 

ii. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch C2 

3. Język francuski 
I. Na poziomie B1: 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. francuskiego na poziomie B1 
II. Na poziomie B2: 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. francuskiego na poziomie B2 
ii. Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B2) 

iii. Diplôme de Langue Française (DL) avancé (3) 
iv. Matura międzynarodowa 

III. Na poziomie C1: 
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. francuskiego na poziomie C1 

ii. Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C1) 



iii. Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) ou Diplôme Supérieur de 
Langue et Culture Françaises (DSLCF) 

iv. Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego przy WPiA UW 
IV. Na poziomie C2: 

i. Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF C2) 
ii. Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) 

4. Język hiszpański 
I. Na poziomie B1 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. hiszpańskiego na poziomie B1 
II. Na poziomie B2 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. hiszpańskiego na poziomie B2 
ii. Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2 

iii. Matura międzynarodowa 
III. Na poziomie C1 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. hiszpańskiego na poziomie C1 
ii. Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1 

iii. Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy WPiA UW 
IV. Na poziomie C2 

i. Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2 

5. Język włoski 
I. Na poziomie B1 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. włoskiego na poziomie B1 
II. Na poziomie B2 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. włoskiego na poziomie B2 
ii. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello 3 (CELI 3) 

III. Na poziomie C1 
i. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello 4 (CELI 4) 

ii. Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Włoskiego przy WPiA UW 
IV. Na poziomie C2 

i. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello 5 (CELI 5) 

6. Język portugalski 
I. Na poziomie B1 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. portugalskiego na poziomie B1 
II. Na poziomie B2 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. portugalskiego na poziomie B2 
ii. Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) 

III. Na poziomie C1  
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. portugalskiego na poziomie C1 

ii. Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) C1 
iii. Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira 

7. Język rosyjski 
I. Na poziomie B1 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. rosyjskiego na poziomie B1 
II. Na poziomie B2 

i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. rosyjskiego na poziomie B2 
ii. TRKI 2 (TORFL 2)  

iii. Russkij jazyk povsednevnogo obščenija – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego 
ogólnego: Postporogovyj uroven (vantage) 

III. Na poziomie C1  
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. rosyjskiego na poziomie C1 

ii. TRKI 3 (TORFL 3) Russkij jazyk povsednevnogo obščenija – certyfikat w zakresie 
języka rosyjskiego ogólnego: uroven professionalnogo vladenija (effective 
operational proficiency) 



IV. Na poziomie C2 
i. Certyfikat Szkoły Języków Obcych UW z j. rosyjskiego na poziomie C2 


