
 

 

 

Erasmus Incoming Students 2021/2022 

APPLICATION INFORMATION 
 

Erasmus+ students have to be nominated by their home university.  

There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) 
and the student’s home university within the framework of the Erasmus+ programme. 
In accordance with this agreement and the domain of studies a receiving unit at the 
University of Warsaw is assigned to each student.  

Please note that every faculty/unit of the University of Warsaw considers the 
applications case by case and decides whether to accept the student based on his/her 
application documents.  

 

1.  On-line Application Form  

Submitting the on-line Application at https://irk.uw.edu.pl/en-gb/home/BWZ2020/ is 
obligatory. The first time the website is accessed a new account should be created.  

 

2.  Necessary Documents 

Following documents should be uploaded in the on-line application: 

Application Form of the University of Warsaw, printed, signed and stamped by a 
representative of the student’s home university. The form will be generated when filling 
out the online application (the fourth step in the application). 

Transcript of Records from studies so far or the last achieved university/higher 
education diploma (issued in English or Polish); 

Scan of a passport or national ID; 

Language Certificate proving the knowledge of the language in which the student 
plans to study at the University of Warsaw. A B2 level of English and/or Polish is a 
minimum requirement at UW; 

In case the student does not have any internationally recognised language certificate 
the following form can be used: 

http://en.bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/387/2019/10/LANGUAGE_PROFICIENCY_FORM.pdf  

Electronic Photo - Every Erasmus+ student should apply for an Electronic Student 
Card and therefore each student is asked to provide us with an electronic version of 
his/her photo. It should be uploaded in the online application. 



 

 

A photo in JPEG or PNG format is preferred in minimum size of 500 x 625 pixels which 
enables printing a photo in 2 cm * 2,5 cm size with proper quality. Pictures having 
larger size are also acceptable if they meet the mentioned proportions. If the uploaded 
picture has wrong proportions, it will be possible to crop it in the system.  
A photo should meet all requirements for an official document e.g. national ID or 
passport. 

 

3.  Application Deadlines  

Winter semester and the whole academic year – 15th May 2021 
Summer semester – 15th November 2021 
Applications submitted after the deadlines may be subject to rejection! 
 

4.  Academic Calendar  

The Academic Calendar is available at: 
http://en.bwz.uw.edu.pl/academic-calendar/  
 
5.  Courses  

The University of Warsaw course offer is available at: 
http://informatorects.uw.edu.pl/en/courses/ or by browsing through the Directory at  
https://usosweb.uw.edu.pl It is being updated on a regular basis. If you don’t find any 
courses in your receiving unit for 2021/22 academic year you can check the offer for 
2020/2021, however, please note that some courses may change.  
 
Each student should select courses from his/her main receiving unit. It is possible to 
select courses from two additional units.  
It is necessary to select at least one course.  
 

6.  ECTS Points 

Each student is allowed to take courses worth up to 30 ECTS per semester (+10%).  

 

7.  Structure of the University of Warsaw  

Please consult http://en.uw.edu.pl/about-university/faculties/ for an overview of the 
structure of the University of Warsaw. 

  

8.  Language Requirements 

Incoming Erasmus+ students must have at least a B2 level or English and/or Polish.  

Students coming to the University of Warsaw to study languages have to have at least 
a B2 level of the language that they are going to study.  



 

 

 

9.  Accommodation 

Application for University accommodation is a part of the application form for studies. 
Places in dormitories are assigned on a first come first served basis. 

Information about accommodation is available at 
http://en.bwz.uw.edu.pl/accommodation-2/  

 

10.  Learning Agreement 

Every incoming Erasmus+ student must provide the University of Warsaw with his/her 
Learning Agreement before the start of mobility, which has to be signed by the 
Erasmus coordinator at the student’s home university. It is possible to make changes 
to the Learning Agreement after the start of the semester. 

The name and email address of the Erasmus coordinator of each UW unit is available 
at http://en.bwz.uw.edu.pl/mobility-coordinators/. The mobility coordinator can offer 
advice regarding course selection and most importantly, they are the ones to sign 
student’s Learning Agreement on behalf of our university. A Learning Agreement can 
be signed only after student’s online application is accepted 

 

 

11.  Erasmus Student Network University of Warsaw (ESN UW)  

ESN is a student organisation that supports student mobility. It works to improve (the 
social and practical) integration of exchange students. It offers the Mentor and Tandem 
programmes, organises trips, parties and events for international and local students. 
For more information go to www.uw.esn.pl 

  

All incoming students are strongly encouraged to take part in the Mentor program.   

We look forward to welcoming you at the University of Warsaw! 

 

International Relations Office Team 

 

 

 

 

 



 

 

 

Studenci programu Erasmus+ 2021/2022 

INFORMACJA O PROCEDURZE APLIKOWANIA 

 

Studenci programu Erasmus+ muszą być nominowani przez swoją uczelnię 
macierzystą. Pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim (UW) i uczelnią macierzystą 
studenta powinna być zawarta aktualna umowa w ramach programu Erasmus+. 
Zgodnie z tą umową i kierunkiem studiów studentowi zostanie przypisana jednostka 
przyjmująca na UW.  

Każdy wydział/ jednostka Uniwersytetu Warszawskiego rozpatruje wnioski 
indywidualnie i decyduje o przyjęciu studenta na podstawie otrzymanych dokumentów.  

 

1. Wniosek zgłoszeniowy on-line  

Wypełnienie wniosku na stronie https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/BWZ2020/ jest 
obowiązkowe.  

Przy pierwszym logowaniu należy stworzyć nowe konto i postępować zgodnie z 
instrukcjami. 

 

2. Wymagane dokumenty 

Do aplikacji on-line powinny zostać dołączone następujące dokumenty:  

Wniosek zgłoszeniowy wydrukowany, podpisany, zarówno przez studenta jak i 
koordynatora programu Erasmus+ z uczelni macierzystej; dokument zostanie 
wygenerowany automatycznie podczas wypełniania wniosku online na platformie IRK 
(krok czwarty).  

Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) z dotychczasowego okresu studiów 
lub ostatni otrzymany dyplom ukończenia studiów wyższych; 

Skan paszportu lub dokumentu tożsamości; 

Certyfikat językowy (Language Certificate) potwierdzający znajomość języka, w 
którym kandydat planuje studiować na UW, na poziomie co najmniej B2. 

W przypadku braku powszechnie uznawalnego certyfikatu językowego można 
wykorzystać formularz UW znajdujący się na stronie:   

http://en.bwz.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/387/2019/10/LANGUAGE_PROFICIENCY_FORM.pdf  

 



 

 

Zdjęcie (w wersji elektronicznej) – każdy student programu Erasmus+ powinien złożyć 
podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką. W celu wydania legitymacji 
wymagane jest zdjęcie w wersji elektronicznej, które należy załączyć na platformie IRK 
w trakcie uzupełniania danych osobowych. 

Preferowane jest zdjęcie w formacie JPEG lub PNG o wymiarach minimum 500 x 625 
pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią 
jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach, spełniających 
powyższe proporcje. Jeśli wgrane zdjęcie ma niewłaściwe proporcje, możliwe będzie 
wykadrowanie go w systemie. Zdjęcie powinno spełniać takie same wymagania, jak 
fotografie do innych oficjalnych dokumentów - dowodu osobistego czy paszportu.  

 

3. Terminy składania wniosków 

Pierwszy semestr lub cały rok – do 15 maja 2021 
Drugi semestr – do 15 listopada 2021 
Wnioski składane po terminie mogą zostać odrzucone. 
 

4. Kalendarz akademicki 2020/ 2021 

Kalendarz jest dostępny na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/ 

 

5. Przedmioty 

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego dostępna jest na stronie: 
www.informatorects.uw.edu.pl  lub https://usosweb.uw.edu.pl. Baza przedmiotów jest 
regularnie aktualizowana. Jeżeli oferta na nadchodzący rok (2021/2022) nie została 
jeszcze w pełni zaktualizowana, na etapie aplikowania zaleca się wybór przedmiotów 
na podstawie oferty z poprzedniego roku akademickiego (2020/2021). Większość 
zajęć zazwyczaj pozostaje bez zmian, choć niewielkie modyfikacje nie są wykluczone.  

Uwaga! Studenci powinni uczęszczać na zajęcia z oferty jednostki przyjmującej. 
Oprócz tego student może wskazać maksymalnie dwie inne jednostki, z których oferty 
chciałby skorzystać. 

Należy wybrać co najmniej jeden przemiot. 

 

6. Punkty ECTS 

Każdy student ma prawo zarejestrować się i uczęszczać na przedmioty za 
maksymalnie 30 punktów ECTS na semestr (+10%).  

 

7. Struktura Uniwersytetu Warszawskiego 

Dostępna na stronie: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki/   



 

 

8. Wymagania językowe 

Studenci przyjeżdżający na Uniwersytet Warszawski w ramach programu Erasmus+ 
muszą władać językiem angielskim lub/oraz polskim przynajmniej na poziomie B2. 

Studenci przyjeżdżający na UW na kierunki językowe/filologiczne muszą potwierdzić 
znajomość języka, który będą studiować, przynajmniej na poziomie B2.  

 

9. Zakwaterowanie 

Podanie o zakwaterowanie w jednym z domów studenckich jest częścią wniosku o 
przyjęcie na studia częściowe. Miejsca są przydzielane na podstawie kolejności 
zgłoszeń. 

Informacje o ofercie domów studenckich są dostępne na stronie internetowej 
http://bwz.uw.edu.pl/zakwaterowanie-w-warszawie/ 

 

10. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) 

Każdy student przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ powinien przedstawić 
porozumienie o programie zajęć, podpisane przez koordynatora programu Erasmus+ 
na uczelni macierzystej, przed rozpoczęciem studiów na UW. Możliwe są zmiany po 
rozpoczęciu semestru. 

Lista nazwisk oraz adresów e-mail koordynatorów mobilności każdej jednostki UW 
znajduje się pod adresem http://bwz.uw.edu.pl/lista-koordynatorow-ds-mobilnosci/. 
Koordynator mobilności służy radą w zakresie wyboru zajęć oraz, co najważniejsze, 
jest osobą, która podpisuje Porozumienie o programie zajęć w imieniu naszego 
uniwersytetu. Dokument ten może zostać podpisany dopiero po akceptacji wniosku 
online złożonego przez studenta na platformie IRK. 

 

11. Erasmus Student Network – sekcja Uniwersytetu Warszawskiego (ESN UW) 

ESN to organizacja studencka wspierająca mobilność studentów, która zajmuje się 
integracją studentów zagranicznych, biorących udział w wymianie. ESN UW oferuje 
programy Mentor i Tandem, wycieczki krajoznawcze, imprezy integracyjne i inne 
wydarzenia. Więcej informacji na stronie: www.uw.esn.pl    

Wszystkim studentom przyjeżdżającym na Uniwersytet polecamy program Mentor. 

 

Z przyjemnością będziemy gościć Państwa na Uniwersytecie Warszawskim.  

 

Zespół Biura Współpracy z Zagranicą 


