
Ogólny harmonogram działań dot. pracowników i 

studentów PB obsługiwanych przez BWM 

w roku akademickim 2019/2020 

 
- wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ realizowane są według kolejności zgłoszeń do 

wyczerpania środków finansowych 

  
30 września  termin złożenia raportu rocznego do BWM za rok 2018/2019  

(Koordynatorzy Wydziałowi) Erasmus+ 

28 października 

 

- egzamin z języka angielskiego organizowany przez BWM na wyjazd 

studentów w sem. letnim 2019/2020 i zimowym 2020/2021, kraje programu (KA-

103) i kraje partnerskie (KA-107)  

- ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających 

kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w sem. letnim 2019/2020, kraje 

programu (KA-103) i kraje partnerskie (KA-107) 

30 października 

 

- ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM, kraje programu (KA-103) i kraje 

partnerskie (KA-107) 

31 października ostateczny termin przekazania do BWM danych dotyczących liczby godzin  

zajęć dla studentów non-degree  

8 listopada  

 

- termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA przez BWM na wyjazd w semestrze 

letnim 2019/2020, KA-107 

- ostateczny termin powiadomienia koordynatora wydziałowego PB o chęci 

pozostania na II semestr (dot. studentów, którzy wyjechali w sem. zimowym 

2019/2020), kraje programu (KA-103) 

przed 12 listopada koordynator wydziałowy ustala termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA na 

wyjazd w semestrze letnim 2019/2020, KA-103 

12 listopada -ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych 

(ustalenie listy osób zakwalifikowanych do konkretnych uczelni - wyjazd w 

semestrze letnim 2019/2020 i listy osób przedłużających pobyt), KA-103 

-ogłoszenie wyników po kwalifikacjach – wyjazd w semestrze letnim 

2019/2020, KA-107 

26 listopada 

 

ostateczny termin złożenia dokumentów w BWM przez studentów (nasz druk 

LA i pozostałe dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą) - wyjazdy 

na semestr letni 2019/2020, KA-103 i KA-107 

- nie dotyczy uczelni z wcześniejszym terminem składania aplikacji! 

2-6 grudnia  International Training Week  

21 lutego 2020 Przekazanie przez Wydziały do Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy 

Międzynarodowej oferty kierunków w języku angielskim i planów studiów na 

rok akademicki 2020/2021 

13,16,17 marca  ERASMUS DAYS (gra miejska, latynoski poniedziałek, irlandzki wtorek) 

18 marca 

 

- egzamin z języka angielskiego (kwalifikujący na semestr zimowy 2020/2021 i 

letni 2020/2021 do uczelni z wcześniejszym terminem składania aplikacji), KA-

103 i KA-107 

- ostateczny termin przyjmowania przez BWM dokumentów potwierdzających 

kompetencje językowe kandydatów na wyjazd w semestrze zimowym 

2020/2021, KA-103 i KA-107 

20 marca  

 

ogłoszenie wyników egzaminu przez BWM, KA-103 i KA-107 

25 marca ostateczny termin przekazania do BWM danych dotyczących liczby godzin 

zajęć dla studentów non-degree 

27 marca 

 

-ostateczny termin rozliczenia się z wyjazdu z BWM - dot. studentów, którzy 

wyjechali tylko na sem. zimowy 2019/20, KA-103 

-termin przyjmowania ANKIET KANDYDATA przez BWM na wyjazd w semestrze 

zimowym 2020/2021, KA-107 

30 marca - 3 kwietnia  International Training Week  



31 marca  ostateczny termin  zamieszczenia przez koordynatora w systemie ELAM oferty 

przedmiotów dla studentów zagranicznych na kolejny rok akademicki. 

Wszelkie zmiany w ofercie wymagają zgody rad wydziałów 

przed 10 kwietnia koordynator wydziałowy ustala termin przyjmowania ANKIETY KANDYDATA na 

wyjazd w semestrze zimowym 2020/2021, KA-103 

10 kwietnia 

/piątek/ 

-ogłoszenie wyników po kwalifikacjach wydziałowych 

(ustalenie listy osób zakwalifikowanych do konkretnych uczelni - wyjazd w 

semestrze zimowym 2020/2021), KA-103 

-ogłoszenie wyników po kwalifikacjach - wyjazd w semestrze zimowym 

2018/2019, KA-107 

30 kwietnia 

/czwartek/ 

ostateczny termin złożenia dokumentów w BWM przez studentów (nasz druk 

LA i pozostałe dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą) - wyjazdy 

na semestr zimowy 2020/202 KA-103 i KA-107 

- nie dotyczy uczelni z wcześniejszym terminem składania aplikacji!  

30 lipca ostateczny termin rozliczenia się z wyjazdu z BWM - dot. studentów, którzy 

wyjechali na sem. zimowy i letni lub tylko letni (2019/2020), KA-103 i KA-107. 

30 września termin złożenia raportu rocznego przez Koordynatorów Wydziałowych do 

BWM za rok 2019/2020 

 

Informacje o każdorazowych zmianach w harmonogramie będą przekazywane do 

wydziałowych koordynatorów i pełnomocników ds. studentów obcojęzycznych. 


