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Kwalifikacja dotyczy wyjazdu typu 
studia i odbywa się przez system USOS.

Termin kwalifikacji wydziałowej: 
24.02.2021 

Koordynator:

dr Marcin Strawski

marcin@chem.uw.edu.pl



O wyjazd mogą ubiegać się studenci kierunków:
- Chemia (I, II, III stopień)
- Chemia Stosowana
- Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki

- Energetyka i chemia jądrowa (I i II stopień)
- Chemia Medyczna (I i II stopień)
- Radiogenomika
- Master Studies in Chemistry in English
- Chemiczna analiza Instrumentalna 
- MISMaP
- Inżynieria Nanostruktur
- Zarządzanie środowiskiem
- MSOS
- KNS
- Studenci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
Uwaga: 
Z kwalifikacji są wyłączeni studenci 1 roku studiów I stopnia!
Studenci 3 roku studiów I stopnia mogą aplikować jedynie na semestr 
letni!



Jak aplikować?





Wskazówki:

 System wymaga podania życiorysu - nie wymagamy
od Państwa szczegółów. Nie sięgania czasowo niżej niż
np. podanie profilu klasy w liceum. Raczej wskazania
bieżących, czy przyszłych zainteresowań naukowych,
pochwalenia się działalnością w kołach naukowych
itp...

 System wymaga podania listu motywacyjnego – proszę
podać uzasadnienie wyboru miejsca wyjazdu.

 Przedmioty z ocenami – proszę o podanie ocen z
trzech przedmiotów, które wskazują na Państwa
naukowe ukierunkowanie.



Dodatkowe formalności

• Informacja z dziekanatu o braku zaległości w
zaliczeniach i egzaminach oraz średniej z ostatniego
roku studiów – informacja w formie cyfrowej do
koordynatora.

• Zaświadczenie o znajomości języka (wpis w
indeksie/USOSie itp. z egzaminu, certyfikaty) –
informacja w formie cyfrowej do koordynatora.

• Studenci kierunków „zaprzyjaźnionych” - zgodę
kierownika danego kierunku na wyjazd, na
formularzu wyjazdowym*.

*Zgoda taka może pojawić się na generowanym dokumencie zgłoszenia studenta na wyjazd –
procedura zabiera jednak kilka dni. Proszę ustalić z koordynatorem grafik przekazania
dokumentów.



Główne kryteria kwalifikacji

• Znajomość języka zgodnie z umową 
dwustronną

• Średnia powyżej 3,49

• Średnia 3,49 i poniżej nie blokuje możliwości 
wyjazdu. Skutkuje przesunięciem na listę 
rezerwową i możliwością wyjazdu, ale bez 
stypendium.

• Dopuszczalny jest maksymalnie 1 warunek, a 
wymagany oraz brak postępowania 
dyscyplinarnego



W przypadku znacznej ilości osób na miejsce w 
wybranym ośrodku zastosowana zostanie ocena 
rankingowa. Miejsce w rankingu będzie zależeć 
od:

• średniej ze studiów

• premiowane będą osoby, które jadą pierwszy 

• premiowani będą studenci z grupy osób z 
mniejszymi szansami.



Stypendium (miesięcznie)

• 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, 
Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

• 670 euro – Wielka Brytania

• 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry. 

Dodatkowo:

• 250 euro – studenci z prawem do stypendium socjalnego 

• 250 euro – studenci z niepełnosprawnością

• 250 euro – studenci ze statutem uchodźcy

• 50 euro +diety wyjazdowe – studenci korzystający ze 
zrównoważonych środków transportu



Trudności

• Zgranie planów zajęć!



Pytania, wątpliwości?

Koordynator:

Dr Marcin Strawski

marcin@chem.uw.edu.pl






