
Erasmus+ Studia – aplikowanie krok po kroku: od decyzji do wyjazdu 
 

1. Nie podejmuj żadnych kroków, póki nie zapoznasz się z Regulaminem Erasmus+ 
Studia 2019/2020 i Komunikatem Dziekana dotyczącymi tegorocznego naboru, 
dostępnymi na tej samej stronie IDiKS, co niniejsza instrukcja. Sprawdź, czy spełniasz 
warunki wstępne; czy jesteś w stanie na czas skompletować i dostarczyć dokumenty, 
czy masz wiedzę na temat warunków rozliczania grantu po powrocie. 

2. Zrób listę uczelni, na które chciałbyś wyjechać. Kieruj się 1). znajomością języka 
wykładowego (która musi zostać potwierdzona certyfikatem lub przez Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)), 2). programem studiów (przedmioty 
realizowane za granicą nie muszą pokrywać się dokładnie z programem Twoich 
studiów na UWr, ale muszą mieścić się w zakresie nauk o komunikacji społecznej i 
mediach) oraz 3). swoimi planami zawodowymi. 

3. Jeśli nie dysponujesz właściwym certyfikatem językowym, sprawdź w SPNJO, kiedy i 
jak możesz poddać się kwalifikacji językowej. Następnie przystąp do niej w terminie. 

4. Przygotuj pełną dokumentację wskazaną w Regulaminie. Zanim ją dostarczysz, 
sprawdź czy wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i podpisane. 

5. Dostarcz osobiście kompletną teczkę z dokumentami do koordynatora programu 
Erasmus+, Katarzyny Kopeckiej-Piech, między 7 stycznia a 18 lutego 2019 roku w 
godzinach konsultacji wskazanych na stronie: 
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wykladowcy/katarzyna-kopecka-piech/ 

6. Odbieraj regularnie USOS Mail – tą drogą m.in. otrzymasz powiadomienie o wynikach 
rekrutacji. Jesteś zobowiązany do regularnego odbierania USOS mail do czasu 
powrotu ze stypendium. 

7. Postępuj zgodnie z instrukcją otrzymaną w mailu powiadamiającym o wynikach 
rekrutacji. Weź udział w spotkaniu dla nowych stypendystów organizowanym przez 
Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM). Pilnuj dat - pamiętaj, że nie 
przestrzegając terminów, musisz się liczyć z konsekwencjami niezałatwienia danej 
sprawy. Po konieczne podpisy zgłaszaj się w godzinach konsultacji koordynatora. Do 
czasu wyjazdu wszelkie wątpliwości i formalności rozstrzygane są osobiście w trakcie 
konsultacji koordynatora.  

8. Po zakończeniu procedury w BWM wystąp do właściwego dziekana o zgodę na 
realizację eksternistycznie przedmiotów, które znajdują się w programie Twoich 
studiów w semestrze, podczas którego przebywasz za granicą, a które muszą zostać 
zrealizowane na UWr (seminarium dyplomowe, wychowanie fizyczne, lektorat języka 
obcego, przedsiębiorczość). Właściwy formularz znajdziesz na stronie dziekanatu. 

9. Do 30.06.2019 prześlij koordynatorowi do akceptacji Learning Agreement 
wypełniony w stosownym systemie BWM. Pamiętaj, by nie umieszczać na liście 
przedmiotów uczelni wysyłającej tych przedmiotów, które musisz zrealizować 
eksternistycznie na UWr. Liczba ECTS, które należy zdobyć na uczelni goszczącej,nie 
może być mniejsza niż 30 ECTS, ewentualnie pomniejszone o liczbę punktów za 
przedmioty realizowane eksternistycznie na UWr w trakcie wyjazdu oraz przedmioty 
zrealizowane z wyprzedzeniem (np. obowiązkowe praktyki zawodowe) a wypadające 
w programie studiów dokładnie w semestrze wyjazdu. 

10. Dopiero teraz możesz jechać. Pamiętaj, by zaplanować w pierwszym tygodniu 
semestru na UWr kontakt się z prowadzącymi przedmioty realizowane 
eksternistycznie i ustalić warunki ich zaliczenia. 
 

Dokument przygotowała: Katarzyna Kopecka-Piech. 


