
 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI STUDIÓW WYMIENNYCH  W PROGRAMIE ERASMUS+ 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W PROJEKCIE KA 131 2021-2027 

 

Podstawowe zasady realizacji:  

 

1. Każdy student pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, posiadający status studenta SGGW i 

obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o stypendium Erasmus+ w celu 

odbycia studiów za granicą.  

2. Wymiana studencka może być realizowana w ramach krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych. 

Studenci SGGW mogą studiować na uczelniach partnerskich z którymi zawarta jest umowa dwustronna. 

3. Wyjazd na studia wymienne może trwać od 2 do 12 miesięcy - jeden lub dwa semestry -w trakcie 

jednego roku akademickiego zgodnie z kalendarzem akademickim uczelni goszczącej.  

4. Mobilność na studia można realizować fizycznie, całkowicie wirtualnie z Polski 

(virtual/remote/online Mobility) lub w wariancie mieszanym/hybrydowym (blended mobility).  

5. Decyzja o formie realizacji studiów wymiennych musi zostać uzgodniona między wszystkimi trzema 

stronami – instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą i uczestnikiem przed rozpoczęciem okresu 

mobilności.  

6. W wymianie można brać udział kilkukrotnie, przy zachowaniu poniższych zasad: 

a) mobilność - studia, praktyki, mobilność krótkoterminowa– na każdym poziomie studiów 

licencjackich/inżynierskich/doktoranckich nie może przekraczać ogółem 12 miesięcy, 

b) w przypadku studiów ciągłych (weterynaria) mobilność ogółem może wynosić 24 miesiące. 

7. Data rozpoczęcia mobilności to pierwszy dzień, w którym student musi być obecny w uczelni 

przyjmującej, rozumiany jako pierwszy dzień semestru, kursu intensywnego, lub pierwszy dzień 

zalecanych aktywności na uczelni partnerskiej: np. Orientation/Introduction Days itp. Datą zakończenia 

będzie ostatni dzień, w którym student musi być obecny w uczelni przyjmującej, rozumiany jako ostatni 

dzień semestru, sesji egzaminacyjnej. 

8. Zasadą programu Erasmus jest wymienność okresu studiów odbytych za granicą. Student wyjeżdżając 

na studia w ramach programu nie jest urlopowany lecz „oddelegowany” na studia do innej uczelni. 

Okres studiów Erasmusa wlicza się w tok studiów odbywanych w SGGW. 

9. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus otrzymuje stypendium, które ma na celu 

wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą. Stypendium nie 

pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta, a jedynie dofinansowuje wyjazd. W związku z tym 

uczestnik musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach. 

Studenci otrzymujący w roku poprzedzającym wyjazd stypendium socjalne mogą się ubiegać z tego 

tytułu o dofinansowanie dodatkowe.  

 

 

 

 

WYJAZD NA STUDIA WYMIENNE: 

 

Kryteria stawiane kandydatom: 

 



1. Prawo do wyjazdu na studia Erasmus+ mają osoby, które ukończyły pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia lub studiów jednolitych i mają w momencie wyjazdu status studenta SGGW.  

2. Nabór na studia jest realizowany z rocznym wyprzedzeniem, więc do naboru mogą podejść również 

studenci będący obecnie na pierwszym roku. Osoby, które są na urlopie dziekańskim lub 

okolicznościowym mogą ubiegać się o wyjazd w czasie naboru, ale podczas mobilności muszą posiadać 

status studenta . 

3. Do uczestnictwa w studiach wymiennych konieczny jest język obcy na poziomie B1 lub B2 (w zależności 

od wymagań uczelni partnerskiej) pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, 

pisanie prac i aktywny udział w zajęciach.  

4. Na studia wymienne mogą wyjechać studenci, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce. Nie ma ustalonej 

progowej średniej wymaganej od studentów. Kryterium średniej ma na celu ułatwienie koordynatorowi 

wydziałowemu ustalenia listy rankingowej kandydatów, o ile jest to konieczne. 

5. Ewentualne zaległości przedmiotowe nie dyskwalifikują studenta w udziale w naborze. W momencie 

wyjazdu student powinien nie mieć zaległości – dopuszcza się jeden warunek, jednak takie sytuacje 

powinny być rozpatrywane indywidualnie przez Prodziekana ds. Dydaktyki. 

 

Nabór i kwalifikacja: 

 

Nabór na studia Erasmus podzielony jest na trzy etapy: 

Etap I - Nabór na Wydziale –listopad – styczeń; kwiecień - czerwiec 

Obowiązkiem studenta jest: 

- zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla wydziału, prezentowaną na 

stronie internetowej BWM. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego poziomu języka znajdują 

się w tabelach, 

- przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich, szczególnie pod względem oferowanego 

programu studiów 

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na studia wymienne Erasmus+ i przesłania go w trakcie 

trwania naboru do właściwego Koordynatora Wydziałowego. Do formularza bezwzględnie musi 

zostać załączony skan podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzania danych osobowych w 

procesie rekrutacji do programu Erasmus+ . Studenci, którzy nie wypełnią formularza i/ lub nie przyślą 

podpisanej klauzuli RODO do Koordynatora nie będą brani pod uwagę w naborze. 

 

Każdy Wydział ma swój system selekcji studentów, który ma na celu wybranie osób najlepiej nadających się 

na wyjazd. Za nabór odpowiedzialny jest: Koordynator Wydziałowy oraz Prodziekan ds. Dydaktyki  

 

Etap II - Egzamin z języka obcego 

Egzamin odbywa się na platformie on-line i jest bezpłatny dla studentów wyselekcjonowanych przez wydziały. 

Zapisy na egzamin prowadzą Koordynatorzy Wydziałowi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na 

studia wymienne Erasmus+. 

Z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat na poziomie średnio 

zaawansowanym lub wyższym (min. poziom B2), studiują na SGGW w języku angielskim, ukończyli szkołę 

średnią za granicą lub posiadają maturę międzynarodową.  

Egzamin językowy jest przeprowadzany z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

włoskiego.  

Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu:  



• Język angielski: First Certificate (FCE); TOEFL papierowy od 420 punktów, komputerowy od 187 punktów i 

internetowy od 75 punktów, ILTES – 5.5, LCCI JetSet level 5 B2, LCCI EFB WRITNING and READING, SPEAKING 

and LISTENING level 3 oraz certyfikaty równoważne lub wyższe  

• Język francuski: DELF A1- Diplôme de d'Etudes Langue Française - premier degré (A1-A4), Comission 

Nationale du DELF/DALF, Sevres; DL - Diplome de Langue Francaise - Alliance Francaise i certyfikaty 

równoważne lub wyższe  

• Język hiszpański: DELE Inicial – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut Cervantesa 

 • Język niemiecki: Zertifikat Deutsch (ZD), Goethe Instytut zdany co najmniej z wynikiem dobrym; Zentrale 

Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe Instytut i certyfikaty równoważne lub wyższe.  

• Język włoski: CELI3 - Certificazione della Conoscenza della Lingua Italiana lub wyższy oraz inne certyfikaty 

wydawane przez instytucje współpracujące z włoskim MSZ w zakresie certyfikatów (CILS Due B2 i PLIDA B2) 

oraz certyfikaty równoważne lub wyższe 

 

 

Etap III Weryfikacja list studentów  

Po ogłoszeniu wyników egzaminów z języków obcych i przekazaniu list zakwalifikowanych studentów wraz 

protokołami do BWM, podlegają one ostatecznej weryfikacji przez Koordynatora Uczelnianego Programu 

Erasmus+ i Koordynatorów Wymiany w BWM. W uzasadnionych przypadkach Koordynator Uczelniany 

Programu Erasmus+ ma prawo zmiany przydziału miejsc oraz anulacji wyjazdu. BWM poinformuje o 

ewentualnych zmianach wydział. O ostatecznej kwalifikacji i przydziale miejsc, studentów informuje Biuro 

Współpracy Międzynarodowej. 

 

Kontakt:  

Anna Jasiuk – anna_jasiuk@sggw.edu.pl  

Koordynator Erasmus+ - studenci wyjeżdżający  

Tel: 225931056  

 

Zofia Rydlewska – zofia_rydlewska@sggw.edu.pl  

Koordynator Erasmus+ - studenci wyjeżdżający  

Tel: 225931049 
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