ZASADY NABORU NA STUDIA WYMIENNE ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
1. Kryteria kwalifikacji studenta
Student po I roku studiów I-ego stopnia
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.
Ponieważ nabór na studia jest realizowany z rocznym wyprzedzeniem, 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 powinny już
posiadać wyżej wymieniony status.
•

•

•

Znajomość języka obcego. Do uczestnictwa w studiach wymiennych wymagany jest język
obcy na poziomie B1 lub B2 pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie
tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach - w zależności od wymagań uczelni
partnerskich realizujących wymianę z SGGW. Szczegółowe informacje dotyczące
wymaganego poziomu języka znajdują się w tabeli z miejscami dedykowanymi
poszczególnym wydziałom. Znajomość języka obowiązującego (wykładowego) na wybranej
uczelni partnerskiej jest weryfikowana odpowiednim certyfikatem lub podczas egzaminu
organizowanego przez biuro BWM (Etap II).
Wysoka średnia ocen z całego okresu studiów Na studia wymienne mogą wyjechać jedynie
studenci, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce. Nie ma ustalonej progowej średniej
wymaganej od studentów. Każdy Wydział ma prawo do ustalenia swoich kryteriów w tym
zakresie. Ewentualne zaległości przedmiotowe nie dyskwalifikują studenta w udziale w
naborze. Takowe sytuacje powinny być rozpatrywane indywidualnie przez Koordynatora
Wydziałowego.
Posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu. Student wyjeżdżający w
ramach programu Erasmus otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w
kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą. Ponieważ stypendium nie
pokrywa kosztów ponoszonych przez studenta a jedynie dofinansowuje wyjazd student musi
się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach. Studenci
otrzymujący w roku akademickim 2019/20 stypendium socjalne mogą się ubiegać o
dofinansowanie z projektu POWER, w którym stypendium wyjazdowe jest wyższe o około
200 EUR (stypendium wypłacane jest w złotówkach). Nabór do projektu POWER będzie
prowadzony przez BWM po zakwalifikowaniu uprawnionych do wsparcia studentów na
wymianę w programie Erasmus+

2. Nabór
Nabór na studia Erasmus podzielony jest na trzy etapy:
•
•
•

Etap I Nabór na Wydziale 23.11.2020 – 8.01.2021
Etap II Egzamin z języka obcego W trakcie ustalania daty
Etap III Weryfikacja list studentów na wydziale i w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Etap I - Nabór na Wydziale Obowiązkiem studenta jest:
- zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla wydziału
- przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich i wybór uczelni
- zapisanie się poprzez formularz zgłoszeniowy na egzamin z języka obcego u Koordynatora
Wydziałowego lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu
Przeglądając ofertę miejsc na uczelniach zagranicznych należy zwrócić uwagę na język wykładowy.
Formularz elektroniczny
Każdy student, który chce wziąć udział w naborze i zgłosić swoją kandydaturę jest zobowiązany do
wypełnienia elektronicznie formularza zgłoszeniowego na studia wymienne Erasmus+ i przesłania go
w trakcie trwania naboru na adres mailowy 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+
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej. Studenci, którzy nie wypełnią
formularza i/ lub nie przyślą podpisanej klauzuli RODO do Koordynatora nie będą brani pod uwagę w
naborze. SELEKCJA 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 Dziekan. Uczestnicząc w naborze
głównym studenci ubiegają się o wyjazd w roku akademickim 2021/2022.
Etap II - Egzamin z języka obcego Data egzaminu zostanie podana później/ najprawdopodobniej
egzamin odbędzie się pod koniec września. Egzamin jest bezpłatny dla studentów
wyselekcjonowanych przez wydziały pod warunkiem stawienia się na egzamin. Studenci, którzy nie
uprzedzą o swojej nieobecności i nie przedstawią zwolnienia lekarskiego mogą zostać obciążeni
kosztem organizacji egzaminu. Zapisy na egzamin prowadzą Koordynatorzy Wydziałowi W przypadku
aplikacji na studia z egzaminu zwolnieni są studenci, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat na
poziomie średnio zaawansowanym lub wyższym, studiują na SGGW w języku angielskim, ukończyli
szkołę średnią za granicą lub posiadają maturę międzynarodową.
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
Język hiszpański: DELE Inicial – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Instytut
Cervante

•

•

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.

Egzamin językowy Jest przeprowadzany jest na poziomie B2 z języka: angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego. Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin jest
dwuetapowy:
Etap 1 – część pisemna: 160 min
Etap 2 – część ustna: 15-20 min Część pisemna Składa się z kilku elementów: wypowiedź pisemna,
rozumienie tekstu, elementy językowe (ćwiczenia wielokrotnego wyboru i przyporządkowania) oraz
rozumienie ze słuchu.
Część ustna
Składa się z trzech elementów: rozmowy ogólnej sprawdzającej komunikatywność językową,
rozmowy na narzucony temat oraz zadania językowego. Uczestnicy egzaminu mogą otrzymać max.
300 punktów, w podziale procentowym: - 75% całości (225 pkt.) dla części pisemnej oraz - 25 %
całości (75 pkt.) dla części ustnej. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać z całości egzaminu min. 180
pkt., jednak pod warunkiem uzyskania minimalnej punktacji warunkującej zaliczenie kolejnych
etapów: - 135 pkt. czyli 60% z 225 pkt. z części pisemnej - 45 pkt. czyli 60 % z 75 pkt. z części ustnej.

Certyfikat na poziomie B1 wystawiany jest: w przypadku uzyskania 50% - 59% z obydwu części
egzaminu lub przypadku uzyskania min. 50% z jednej części i powyżej 60% z drugiej. W ciągu 7 dni po
przeprowadzeniu egzaminu z języka BWM przekaże wyniki Koordynatorom Wydziałowym W
przeciągu kolejnych 7 dni Koordynatorzy są proszeni o stworzenie ostatecznej listy osób
zakwalifikowanych i przesłanie jej do BWM. Etap III Weryfikacja list studentów Po ogłoszeniu
wyników egzaminów z języków obcych lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd podlega
ostatecznej weryfikacji przez Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+. O ewentualnych,
zmianach dotyczących przydziału miejsc Koordynator Uczelniany poinformuje Wydział. O ostatecznej
kwalifikacji i przydziale miejsc, studentów informuje Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Kontakt:
Alicja Skora – alicja_skora@sggw.edu.pl
Koordynator Erasmus+ - outgoing students
Tel: 225931049
Joanna Żach – joanna_zach@sggw.edu.pl
Koordynator Uczelniany programu Erasmus+

