Informacja dla studentów ubiegających się o studia częściowe za granicą w ramach programu Erasmus Plus w roku akad. 2017/18

Szanowni Państwo,
Zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji na studia częściowe za granicą w ramach programu Erasmus Plus zamieszczamy
informacje o zaktualizowanej liście studentów zakwalifikowanych do wyjazdów stypendialnych, uwzględniającej wyniki procedury
odwoławczej.
Obecnie wyjazdy przyznane poszczególnym osobom zostały wpisane do systemu USOS.
Kolejne etapy procedury rekrutacyjne przewidują następujące działania:
1.

do 2 marca student jest zobligowany do uzupełnienia danych w systemie USOS;

2.

3-4 marca koordynator zatwierdza wyjazdy i wpisane przez studenta dane;

3.

od 6 do 8 marca (do godz. 12.00) studenci zobowiązani są dostarczyć do przegródki Erasmus w Instytucie Europeistyki – lub do
miejsca wskazanego przez inny instytut WNPiSM, jeżeli student wyjeżdża z miejsca użyczonego - wydrukowane z systemu
USOS formularze. Formularze powinny być podpisane przez studenta - i koordynatora jednostki macierzystej, jeżeli student
wyjeżdża z miejsca użyczonego. Na przykład, student z IE, który wyjeżdża z umowy ISM musi dostarczyć formularz z podpisem
przedstawiciela dyrekcji bądź koordynatora z instytutu macierzystego. Wszystkie zebrane oświadczenia podpisuje koordynator i
dyrektor instytutu, z którego wyjeżdża student (8 -9 marca).

Brak dostarczenia wydrukowanego formularza we wskazanym terminie oznacza rezygnacje z wyjazdu. Dotyczy to również studentów z
innych jednostek/instytutów w przypadku braku wyraźnej zgody dyrekcji/koordynatora z macierzystej jednostki!
Po 10 marca cała dalsza korespondencja dotycząca wyjazdu jest już prowadzona z Biurem Współpracy z Zagranicą UW - przypominamy o
aktualizacji adresów mailowych w USOS.
Wszystkim zakwalifikowanym studentom gratulujemy!

Lista studentów ubiegających się o stypendium Erasmus + w roku akademickim 2017/2018
Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
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oraz brak decyzji władz dziekańskich, czy student przebywający na urlopie
dziekańskim może aplikować o stypendium
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II r. I st.

Szechenyi Istvan

HU GYOR01
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Kwalifikacja warunkowa do czasu zakończenia postępowania
wyjaśniającego związanego z podejrzeniem popełnienia plagiatu

Przydział uczelni uwarunkowany kwalifikacjami językowymi studentki
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University of St.
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Student obecnie przebywa na stypendium na uniwersytecie w Bitoli.
Wniosek złożony przez pocztę elektroniczną.
Kwalifikacja warunkowa związana z uzupełnieniem dokumentacji:
1. pisemnej, własnoręcznie podpisanej informacji dot. korzystania z
programu Erasmus (studia i praktyki) w latach ubiegłych,
2. zaświadczenia wydane przez Sekcję Studencką
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