
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Zapisy na wyjazdy Erasmus+ na rok 2015/16

Po wypełnieniu formularza (wszystkie pola są obowiązkowe), należy:
- podpisać i przekazać osobiście lub złożyć na portierni w kopercie zaadresowanej: dr inż. S.Alabrudziński
- dodatkowo można przesłać na adres e-mail erasmus@pw.pock.pl (pełnomocnik Prorektora ds. międzynarodowych programów edukacyjnych)

- przy wnioskowaniu o wyjazd na praktyki, należy dołączyć CV i list motywacyjny w języku angielskim, napisane tak jak do
potencjalnego pracodawcy (przy wyjeździe na studia nie jest to konieczne, ale list motywacyjny może być dodatkowym atutem)

Termin zapisów: od 2 do 27 marca 2015 roku.

Dane osobowe:
Imię/imiona: (wpisz) Nazwisko: (wpisz)

Nr albumu: (wpisz) E-mail: (wpisz)

Nr telefonu: (wpisz)

Rok studiów: (wpisz) Typ studiów: (wybierz)

Kierunek: (wybierz) Stopień studiów: (wybierz)

Otrzymuję stypendium socjalne: (wybierz) Obywatelstwo: (wpisz)

Jestem osobą z udokumentowaną niepełnosprawnością: (wybierz)

Mam zaliczone wszystkie przedmioty objęte planem studiów: (wybierz)

Czy w przeszłości korzystano już z wyjazdów Erasmus+? , a jeśli tak, to ile miesięcy (z podziałem na studia i 

praktyki) i na którym stopniu studiów: 

Rodzaj wyjazdu: (wybierz właściwą dla siebie opcję Studia/Praktyki i wypełnij dane szczegółowe)

Wybór uczelni *:
(można wybrać kilka, zaczynając od tej do której najbardziej chce się wyjechać)

Pierwszy wybór:

Drugi wybór:

Trzeci wybór:

Wnioskowany okres pobytu:

Uwaga!  Możliwości  wyboru  uzależnione  są  od  zgodności  programu
studiów w uczelni macierzystej (dostępny na stronie www Dziekanatu) z
dostępnością  przedmiotów  we  wnioskowanym  semestrze  wyjazdu
(strona  www uczelni  zagranicznej).  Może zaistnieć  potrzeba  zaliczenia
części przedmiotów na miejscu przed lub po wyjeździe.

(wpisz dane firmy)
Mam już wstępne porozumienie z firmą gdzie chcę 
odbywać praktyki (nazwa, adres, tel., e-mail):

Nie mam jeszcze porozumienia z żadną firmą, w 
której będę starać się o praktyki.

Uwaga!  Przy  wnioskowaniu  o  praktyki  należy  dołączyć  CV  i  list
motywacyjny w języku angielskim. Stypendia na praktyki przyznawane
są z reguły na 2 miesiące.

*Wybór uczelni – objaśnienia skrótów znajdują się w załączonych informacjach dodatkowych

Oświadczenia:
Oświadczam, że podane w formularzu dane są zgodne z prawdą. Zapisując się na wyjazdy Erasmus+ poddaję się procesowi rekrutacji w dwóch etapach: na poziomie
Filii PW w Płocku oraz na poziomie Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Terminowo przygotuję wszystkie dokumenty niezbędne w kolejnych etapach postępowania
rekrutacyjnego, a w przypadku rezygnacji z wyjazdu z ważnych powodów, powiadomię o tym Pełnomocnika ds. m.p.e. z odpowiednim wyprzedzeniem. Rozumiem, że
możliwości otrzymania stypendium uzależnione są nie tylko od spełnienia kryteriów kwalifikacji, ale też od ilości środków finansowych otrzymanych przez Politechnikę
Warszawską i ogólnej liczby chętnych osób. Będę śledzić informacje przekazywane poprzez www.erasmus.pw.plock.pl/?dzial=zapisy , www.cwm.pw.edu.pl/Programy-
edukacyjne oraz drogą e-mailową.

…...........................................................................................................................................

data i podpis

PraktykiStudia

Sprecyzowane

Nie sprecyzowane



Zapisy na wyjazdy Erasmus+ na rok 2015/16
Informacje dodatkowe

O  wyjazd  mogą  ubiegać  się  studenci  z  pełną  rejestracją na  studiach  prowadzących  do  uzyskania  stopnia/dyplomu  licencjata,
inżyniera, magistra. Pełna rejestracja oznacza m.in.,  że student ma zaliczone wszystkie przedmioty objęte programem studiów, a
także, że ma pełne prawa studenckie (istotne szczególnie dla osób o innej narodowości niż polska). 
Osoby, które spełniają warunki kwalifikacji mogą ubiegac się o wyjazd na studia lub na praktyki. Wyjazd na studia musi zawierać się w
okresie objętym planem studiów, a w przypadku wyjazdu na praktyki okres ten jest przedłużony do 12 miesięcy po zakończeniu
studiów.
Zapisy  potrwają  od  2  do  27  marca  2015  roku.  W podanym czasie  należy  wypełnić  formularz  i  złożyć go  osobiście  w terminie
konsultacji (wtorki, ul. Jachowicza 2, godz. 17:00-17:30, pok.47) lub na portierni. Dodatkowo zaleca się wysłać formularz na adres
erasmus@pw.plock.pl.

Plany studiów dostępne są pod adresem:
WBMiP - http://www.pw.plock.pl/index.php/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Plany-studiow
KNES - http://www.pw.plock.pl/Studenci/Sekretariat-KNEiS/Plany-studiow

Uczelnie zagraniczne do których można wnioskować wyjazd na studia:
Skrót: UEBA
Nazwa uczelni: University of Economics in Bratislava
Miejscowość: Bratislava, Słowacja
www: http://www.euba.sk/erasmus
Kierunki studiowania: Ekonomia - 3 osoby/semestr w roku

Skrót: VIA
Nazwa uczelni: VIA School of Technology & Business
Miejscowość: Horsens, Dania
www: www.viauc.com
Kierunki studiowania: Budownictwo - 1 osoba w roku

Skrót: UL
Nazwa uczelni: University of Latvia
Miejscowość: Riga, Łotwa
www: www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
Kierunki studiowania: Ekonomia - 2 osoby/semestr w roku

Skrót: UBI
Nazwa uczelni: Universidade da Beira Interior
Miejscowość: Covilhã, Portugalia
www: www.ubi.pt
Kierunki studiowania:  - Wszystkie z WBMiP - 5 osób/semestr w roku

 - Ekonomia - 5 osób/semestr w roku

Podstawowe informacje dot. wysokości stypendium, które obowiązywało w roku 2014/15:
Dodatek dla studentów ze stypendium socjalnym- 200 €/ miesiąc 
Stypendyści niepełnosprawni - Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych 

Wysokość dofinansowania: studenci Kraje należące do danej grupy Studia (€/m-c)* Praktyka (€/m-c) 
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy 

500 * 600 

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 

400 * 500 

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 * 400 
* Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia!

Przygotowanie językowe (dotyczy tylko języków EN, FR, DE, ES, IT):
–Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd: obowiązkowy test językowy on-line przed wyjazdem i po powrocie => służy do 
śledzenia postępów studenta a wynik nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu; 
–Licencje dla studentów na kurs on-line. 

Więcej informacji:
www.erasmus.pw.plock.pl/?dzial=zapisy erasmus@pw.plock.pl www.erasmus.org.pl pw.esn.pl
www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych 
www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne 

Podstawowe kryteria kwalifikacji:
- wysoka średnia ocen z całego okresu studiów (i na bieżąco zaliczone wszystkie przedmioty objęte planem studiów),
- znajomość języka obcego danego kraju / języka kształcenia na danej uczelni,
- motywacja studenta do wyjazdu,
- ogólna postawa studenta i zaangażowanie studenta w sprawy wymiany międzynarodowej (np. poszukiwanie
partnerów zagranicznych, opieka nad studentami przyjeżdżającymi na wymianę) oraz zaangażowanie w
działalność organizacji studenckich.
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