
 
 

ERASMUS+ WYJAZDY 2016/2017 
 

1. Rekrutacja do programu Erasmus+ odbędzie się poprzez system on-line dostępny na stronie 
Wydziałowej MEiLu w angielskiej wersji strony/w zakładce Students Exchange/BA& 
Erasmus+/ Wyjazdy MEiL 2016-2017 

2. System będzie otwarty od 15 do 29 lutego 2016 roku. 
3. Przed przystąpieniem do wypełniania aplikacji kandydaci proszeni są:  

 o sprawdzenie listy dostępnych miejsce i profili kształcenia w instytucjach 
partnerskich (Aktualna lista uczelni partnerskich wraz z danymi do osób 
kontaktowych będzie opublikowana na stronie Wydziału 01.02.2016)  

 sprawdzenie w systemie Wirtualnego Dziekanatu czy wszystkie oceny z 
poprzednich semestrów są prawidłowo wprowadzone 

 przygotowaniu skanów – certyfikatu językowego oraz (nieobowiązkowo) 
poświadczenia uczestnictwa w kole naukowym/programie Mentor lub innym.  

4. Zgłoszenia poza system on-line NIE będą przyjmowane.  
5. Zgłoszenia po zamknięciu systemu, również, NIE będą rozpatrywane.  
6. Uwaga: do kwalifikacji będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oceny studenta otrzymane 

na Politechnice Warszawskiej.  
7. Informacja na temat wyników rekrutacji będzie podana w aktualnościach na stronie 

Wydziału MEiL do dnia 10 marca 2016.  
8. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: krozycka@meil.pw.edu.pl  

 
ERASMUS+ OUTGOING STUDENTS 2016/2017 
 

 
Information for students, who want to take part in Erasmus+ exchange from our Faculty:  
 

1. The enrolment for the programme is going to be organized on-line. The link is available on 
the MEiL Faculty website: English version/bookmark Student Exchange/BA& Erasmus+/ 
Wyjazdy MEiL 2016-2017 

2. The system will be opened between February 15 and February 29, 2016.  
3. Before you start your application in the system, please check the following matters:  

 in the list of Partner Universities, please check the available places, level of 
exchange, field of study at the host university; (the updated list of cooperating 
universities with contact details to the local coordinators will be published on the 
Faculty website on Monday, February 01, 2016)  

 in the Verbis Dean office system, please check all your grades. In case of any 
comments- contact your Deanery Office; 

 prepare the scans (in pdf or jpg) of language certificate or any other document 
confirming your language skills. You may also add the document confirming your 
student activity in any student organization at WUT.  

4. Applications submitted apart from the system are not going to be evaluated.  
5. Applications submitted after closing the system are not going to be evaluated either.  
6. Attention: For the evaluation process we take into account only the grades from WUT 

records.  
7. The enrolment results will be published on the MEiL website before March 10, 2016.  
8. In case of any additional questions, do not hesitate to write : krozycka@meil.pw.edu.pl  
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