
 

 

UWAGA 

Zakwalifikowanie na uczelnię 

zagraniczną na AWF nie jest 

jednoznaczne z wyjazdem na 

stypendium. Ostateczną 

decyzję podejmuje uczelnia 

przyjmująca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAŁEM ZAKWALIFIKOWANY NA WYJAZD. 
CO DALEJ?    

 

  

NOMINACJA 

Informacja o Twojej kwalifikacji na wyjazd (nomination) zostanie 

wysłana na uczelnię zagraniczną drogą elektroniczną (e-mail lub 

specjalna aplikacja) przez koordynatora Erasmus AWF.  

 

Uczelnia zagraniczna powinna skontaktować się z Tobą przesyłając opis 

procedury aplikacyjnej, wzory formularzy i informacje o 

zakwaterowaniu. 

PROCEDURA APLIKACYJNA 

Informacji o procedurze aplikacyjnej szukaj na stronie internetowej 

uczelni przyjmującej, do której zostałeś zakwalifikowany lub w 

korespondencji e-mail.  Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje 

kierowane do studentów programu Erasmus.  

JAKIE DOKUMENTY NAJCZĘŚCIEJ NALEŻY 

PRZYGOTOWAĆ DLA UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ  

• Application form  

Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe studenta 

• Learning agreement  

To umowa między studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią 

przyjmującą określająca program zajęć, w jakich będziesz uczestniczyć 

oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za zaliczenie 

wymienionych przedmiotów. Optymalna liczba punktów na jeden 

semestr to 30.  

Porozumienie jest podstawą uznania okresu studiów odbytego w 

zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez 

wszystkie trzy strony przed Twoim wyjazdem, a jego kopię powinna 

otrzymać każda ze stron. 
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UWAGA 

Uczelnia przyjmująca nie ma 

obowiązku oferowania 

zakwaterowania.  

 

 

 

 

UWAGA 

Wszystkie dokumenty należy 

przygotować w 4 kopiach – dla 

siebie, dla uczelni 

przyjmującej, dla biura 

Erasmus, dla Pełnomocnika  

wydziałowego. 

 

Przygotowując Porozumienie o programie studiów należy starać się, aby 

jak najlepiej odpowiadał on programowi AWF we Wrocławiu. Nie należy 

sugerować się nazwami przedmiotów oferowanych przez uczelnie. 

Porównywać należy zakładane efekty kształcenia, które można uzyskać 

realizując dane programy. Z powodu różnic w programie oraz w 

harmonogramie studiów, pewne zmiany są nieuniknione.  

• Transcript of records (Wykaz przedmiotów i ocen z przebiegu studiów) 

Jeżeli jesteś studentem studiów 2 stopnia wykorzystaj kopię Suplementu 

do Dyplomu w języku angielskim.  

• Accomodation form  

Formularz na zakwaterowanie 

• Certyfikat językowy  

Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego.  

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DLA 

AWF 

• Indywidualny Plan Studiów (IPS)  

Dokument uwzgledniający program studiów w uczelni przyjmującej w 

porównaniu do oferty AWF. Nie należy dopuszczać do powstawania 

istotnych różnic pomiędzy efektami kształcenia w uczelni wysyłającej i 

przyjmującej. Zakres tematyczny pozostałych przedmiotów wybranych 

do realizacji na uczelni partnerskiej, powinien być zbliżony do 

przedmiotów objętych planem studiów na AWF we Wrocławiu. 

Dokument jest zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. Erasmusa na 

właściwym wydziale.  

 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ 
dr Ludwika Kosińska (dla kierunku turystyka i rekreacja) 
e-mail: ludwika.kosinska@awf.wroc.pl 
dr Sara Wawrzyniak (dla kierunku wychowanie fizyczne) 
e-mail: sara.wawrzyniak@awf.wroc.pl  
dr Paweł Posłuszny (dla kierunku sport) 
e-mail: pawel.posluszny@awf.wroc.pl  

 

Wydział Fizjoterapii 
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ 
dr Iwona Wilk (w przypadku studiów) 
e-mail : iwona.wilk@awf.wroc.pl  
dr Dorota Wójtowicz (w przypadku praktyk)  
e-mail: dorota.wojtowicz@awf.wroc.pl  
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DEADLINE 

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów jest sprecyzowany przez 

uczelnię przyjmującą. Jeżeli Twoje dokumenty dotrą do uczelni 

zagranicznej po terminie, uczelnia zagraniczna ich nie rozpatrzy! 

Dokumenty powinny być gotowe (zatwierdzone przez pełnomocników 

wydziałowych) na AWF na min 2 tygodnie przed ostatecznym terminem na 

uczelni przyjmującej.  

POTWIERDZENIE Z UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ 

Uczelnia zagraniczna potwierdza Twoje przyjęcie na studia przesyłając list 

akceptacyjny (Letter of acceptance). Dokument powinien zawierać okres 

studiów na jaki student został przyjęty (dokładna data). W przypadku braku 

dat przebiegu roku akademickiego należy dodatkowo dostarczyć do Biura 

Erasmus informację o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu wyjazdu.  

PRZYDATNE INFORMACJE 

Angielska nazwa AWF Wrocław: Wroclaw University of Health and Sport 

Sciences 

 

Kod uczelni ERASMUS+ (Erasmus ID code):  PL WROCLAW08 

Organisation ID: E10098328 

 

PIC: 946311243 (lear: Monika Ilecka-Folcik) 

 

Kody dziedzin w Programie Erasmus+ (Subject area code): 

1015 - Podróże, turystyka, wypoczynek  (Travel, tourism and leisure)  

0915 - Terapia i rehabilitacja (Therapy and rehabilitation) 

1014 -  Nauki o sporcie i kulturze fizycznej (Physical Education and Sports) 

862 - Terapia zajęciowa (Occupational Therapy and Safe) 
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