
STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE
ERASMUS+ I MOST
Na studiach plecak i walizka przydadzą się nie tylko na wakacje, ale i na 
wyjazd na inną polską lub zagraniczną uczelnię. Drzwi do polskich uczelni 
otwiera program MOST, do zagranicznych – Erasmus+.

WWW
www.most.uka.uw.edu.pl 
Internetowa rekrutacja odbywa  
się przez stronę

TERMIN
01.02.2016- 22.06.2017

ERASMUS Z PLUSEM
Studenci mogą wyjechać do 28 krajów Unii Europejskiej oraz kraju kandydującego do UE 
– Turcji, a także 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia). Mogą wyjechać na:
część studiów do zagranicznej szkoły wyższej. O stypendium programu Erasmus mogą 
ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku 
jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy 
studiów doktoranckich UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej 
instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej 
itp.).
Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów wyjeżdżających na stypendium 
z UW są Niemcy, Hiszpania, Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa przyjeżdża co roku na UW ponad tysiąc osób.

MADE IN POLAND
MOST wzorowany jest na Erasmusie. Umożliwia spędzenie jednego bądź dwóch 
semestrów studiów na innej polskiej uczelni. Istnieje również możliwość uczęszczania 
tylko na jeden przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interesującej ich dziedzinie.

Uniwersytet Warszawski jest jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni przez 
stypendystów MOST-u. W roku akademickim 2014/2015 przyjechały tu 144 osoby z tego 
programu, a z UW na inne krajowe uczelnie wyjechało 39 osób.

INDYWIDUALNIE DOBRANE ZAJĘCIA
Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. Student razem 
z prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego ustala listę przedmiotów 
obowiązkowych do zaliczenia w danym roku akademickim. Ponadto wybiera dodatkowe 
zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. 
Mogą to być dowolne przedmioty z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub 
kierunkach pokrewnych. Należy wybrać przedmioty tak, aby suma punktów wynosiła co 
najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować się na studiowanie innego kierunku. Trzeba jednak 
pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia obowiązkowych zajęć w uczelni 
macierzystej.

DROGA NA MOST
Kwalifikacją kandydatów zajmuje 
się biuro Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej. Student studiów 
I stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich może wziąć udział 
w programie po ukończeniu 
II semestru, student studiów 
II stopnia – po ukończeniu I 
semestru. Doktorant może 
wyjechać po I roku studiów. 

DROGA NA MOST, PODPIS DO ZDJECIA
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ERASMUS Z PLUSEM
Studenci mogą wyjechać do 28 krajów Unii Europejskiej oraz kraju kandydującego do UE 
– Turcji, a także 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia). Mogą wyjechać na:
część studiów do zagranicznej szkoły wyższej. O stypendium programu Erasmus mogą 
ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku 
jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy 
studiów doktoranckich UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej 
instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej 
itp.).
Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów wyjeżdżających na stypendium 
z UW są Niemcy, Hiszpania, Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa przyjeżdża co roku na UW ponad tysiąc osób.

MADE IN POLAND
MOST wzorowany jest na Erasmusie. Umożliwia spędzenie jednego bądź dwóch 
semestrów studiów na innej polskiej uczelni. Istnieje również możliwość uczęszczania 
tylko na jeden przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interesującej ich dziedzinie.

Uniwersytet Warszawski jest jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni przez 
stypendystów MOST-u. W roku akademickim 2014/2015 przyjechały tu 144 osoby z tego 
programu, a z UW na inne krajowe uczelnie wyjechało 39 osób.

INDYWIDUALNIE DOBRANE ZAJĘCIA
Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. Student razem 
z prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego ustala listę przedmiotów 
obowiązkowych do zaliczenia w danym roku akademickim. Ponadto wybiera dodatkowe 
zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. 
Mogą to być dowolne przedmioty z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub 
kierunkach pokrewnych. Należy wybrać przedmioty tak, aby suma punktów wynosiła co 
najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować się na studiowanie innego kierunku. Trzeba jednak 
pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia obowiązkowych zajęć w uczelni 
macierzystej.

DROGA NA MOST
Kwalifikacją kandydatów zajmuje 
się biuro Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej. Student studiów 
I stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich może wziąć udział 
w programie po ukończeniu 
II semestru, student studiów 
II stopnia – po ukończeniu I 
semestru. Doktorant może 
wyjechać po I roku studiów. 
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ERASMUS Z PLUSEM
Studenci mogą wyjechać do 28 krajów Unii Europejskiej oraz kraju kandydującego do UE 
– Turcji, a także 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia). Mogą wyjechać na:
część studiów do zagranicznej szkoły wyższej. O stypendium programu Erasmus 
mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego 
roku jednolitych studiów many poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interagisterskich, pierwszego roku studiów II 
stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW; praktykę do instytucji zagranicznej, 
zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit 
albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub 
centralnej itp.).
Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów wyjeżdżających na stypendium 
z UW są Niemcy, Hiszpania, Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa przyjeżdża co roku na UW ponad tysiąc osób.

MADE IN POLAND
MOST wzorowany jest na Erasmusie. Umożliwia spędzenie jednego bądź dwóch 
semestrów studiów na innej polskiej uczelni. Istnieje również możliwość uczęszczania 
tylko na jeden przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interesującej ich dziedzinie.

Uniwersytet Warszawski jeany poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interst jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni 
przez stypendystów MOST-u. W roku akademickim 2014/2015 przyjechały tu 144 osoby 
z tego programu, a z UW na inne krajowe uczelnie wyjechało 39 osób.

INDYWIDUALNIE DOBRANE ZAJĘCIA
Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. Student razem 
z prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego ustala listę przedmiotów 
obowiązkowych do zaliczenia w danym roku akademickim. Ponadto wybiera dodatkowe 
zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. 
Mogą to być dowolne przedmioty z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub 
kierunkach pokrewnych. Należy wybrać przedmioty tak, aby suma punktów wynosiła co 
najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować się na studiowanie innego kierunku. Trzeba jednak 
pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia obowiązkowych zajęć w uczelni 
macierzystej.

DROGA NA MOST
Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 
Student studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może wziąć udział 
w programie po ukończeniu II semestru, student studiów II stopnia – po ukończeniu I 
semestru. Doktorant może wyjechać po I roku studiów. 

ERASMUS Z PLUSEM
Studenci mogą wyjechać do 28 krajów Unii Europejskiej 
oraz kraju kandydującego do UE – Turcji, a także 3 krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia). Mogą wyjechać na:
część studiów do zagranicznej szkoły wyższej. O stypendium 
programu Erasmus mogą ubiegać się studenci przynajmniej 
drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku jednolitych 
studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz 
uczestnicy studiów doktoranckich UW; praktykę do instytucji 
zagranicznej, zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki 
naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji 
(muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub 
centralnej itp.).
Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa przyjeżdża co roku na UW ponad 
tysiąc osób.

MADE IN POLAND
MOST wzorowany jest na Erasmusie. Umożliwia spędzenie 
jednego bądź dwóch semestrów studiów na innej polskiej 
uczelni. Istnieje również możliwość uczęszczania tylko na jeden 
przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Czasami 
korzystają z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych 
magisterskich, którzy zaliczyli już wszystkie przedmioty, 
mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na 
inną uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy 
magisterskiej czy współpracy z wykładowcą, który specjalizuje 
się w interesującej ich dziedzinie.

Uniwersytet Warszawski jest jedną z najchętniej odwiedzanych 
uczelni przez stypendystów MOST-u. W roku akademickim 
2014/2015 przyjechały tu 144 osoby z tego programu, a z UW na 
inne krajowe uczelnie wyjechało 39 osób.

INDYWIDUALNIE DOBRANE ZAJĘCIA
Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. 
Student razem z prodziekanem ds. studenckich wydziału 
macierzystego ustala listę przedmiotów obowiązkowych 
do zaliczenia w danym roku akademickim. Ponadto wybiera 
dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas 

pobytu na uczelni przyjmującej. Mogą to być dowolne 
przedmioty z różnych semestrów studiów na danym kierunku 
lub kierunkach pokrewnych. Należy wybrać przedmioty tak, aby 
suma punktów wynosiła co najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować się na studiowanie innego kierunku. 
Trzeba jednak pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia 
obowiązkowych zajęć w uczelni macierzystej.

DROGA NA MOST
Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej. Student studiów I stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich może wziąć udział w programie po 
ukończeniu II semestru, student studiów II stopnia – po 
ukończeninckich UW; praktykę do instytucji zagranicznej, 
zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, 
organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, 
szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzającychnckich 
UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji 
non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, 
jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzającychnckich 
UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji 
non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, 
jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzającychnckich 
UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji 
non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, 
jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).
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ERASMUS Z PLUSEM
Studenci mogą wyjechać do 28 krajów Unii Europejskiej oraz kraju kandydującego 
do UE – Turcji, a także 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia). Mogą wyjechać na:
część studiów do zagranicznej szkoły wyższej. O stypendium programu Erasmus 
mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego 
roku jednolitych studiów many poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interagisterskich, pierwszego roku studiów II 
stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW; praktykę do instytucji zagranicznej, 
zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit 
albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub 
centralnej itp.).
Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów wyjeżdżających na 
stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci 
z tych krajów stanowią największy odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa przyjeżdża co roku na UW ponad tysiąc osób.

MADE IN POLAND
MOST wzorowany jest na Erasmusie. Umożliwia spędzenie jednego bądź dwóch 
semestrów studiów na innej polskiej uczelni. Istnieje również możliwość uczęszczania 
tylko na jeden przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interesującej ich dziedzinie.

Uniwersytet Warszawski jeany poza macierzystą jednostką. Czasami korzystają 
z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli już 
wszystkie przedmioty, mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na inną 
uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy magisterskiej czy współpracy 
z wykładowcą, który specjalizuje się w interst jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni 
przez stypendystów MOST-u. W roku akademickim 2014/2015 przyjechały tu 144 
osoby z tego programu, a z UW na inne krajowe uczelnie wyjechało 39 osób.

INDYWIDUALNIE DOBRANE ZAJĘCIA
Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. Student razem 
z prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego ustala listę przedmiotów 
obowiązkowych do zaliczenia w danym roku akademickim. Ponadto wybiera 
dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni 
przyjmującej. Mogą to być dowolne przedmioty z różnych semestrów studiów na 
danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Należy wybrać przedmioty tak, aby suma 
punktów wynosiła co najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować się na studiowanie innego kierunku. Trzeba jednak 
pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia obowiązkowych zajęć w uczelni 
macierzystej.

DROGA NA MOST
Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

ERASMUS Z PLUSEM
Studenci mogą wyjechać do 28 krajów Unii Europejskiej 
oraz kraju kandydującego do UE – Turcji, a także 3 krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia). Mogą wyjechać na:
część studiów do zagranicznej szkoły wyższej. O stypendium 
programu Erasmus mogą ubiegać się studenci przynajmniej 
drugiego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku jednolitych 
studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz 
uczestnicy studiów doktoranckich UW; praktykę do instytucji 
zagranicznej, zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki 
naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji 
(muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub 
centralnej itp.).
Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzających 
naszą uczelnię. Na Erasmusa przyjeżdża co roku na UW ponad 
tysiąc osób.

MADE IN POLAND
MOST wzorowany jest na Erasmusie. Umożliwia spędzenie 
jednego bądź dwóch semestrów studiów na innej polskiej 
uczelni. Istnieje również możliwość uczęszczania tylko na jeden 
przedmiot wykładany poza macierzystą jednostką. Czasami 
korzystają z tego studenci ostatniego roku studiów jednolitych 
magisterskich, którzy zaliczyli już wszystkie przedmioty, 
mają nadwyżkę punktów ECTS (więcej s. 20) i ich wyjazd na 
inną uczelnię wiąże się z chęcią zebrania materiału do pracy 
magisterskiej czy współpracy z wykładowcą, który specjalizuje 
się w interesującej ich dziedzinie.

Uniwersytet Warszawski jest jedną z najchętniej odwiedzanych 
uczelni przez stypendystów MOST-u. W roku akademickim 
2014/2015 przyjechały tu 144 osoby z tego programu, a z UW na 
inne krajowe uczelnie wyjechało 39 osób.

INDYWIDUALNIE DOBRANE ZAJĘCIA
Program daje możliwość stworzenia własnego planu zajęć. 
Student razem z prodziekanem ds. studenckich wydziału 

macierzystego ustala listę przedmiotów obowiązkowych 
do zaliczenia w danym roku akademickim. Ponadto wybiera 
dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas 
pobytu na uczelni przyjmującej. Mogą to być dowolne 
przedmioty z różnych semestrów studiów na danym kierunku 
lub kierunkach pokrewnych. Należy wybrać przedmioty tak, aby 
suma punktów wynosiła co najmniej 30 ECTS w semestrze.

Można również zdecydować się na studiowanie innego kierunku. 
Trzeba jednak pamiętać, że wyjazd nie zwalnia z zaliczenia 
obowiązkowych zajęć w uczelni macierzystej.

DROGA NA MOST
Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej 
Komisji Akredytacyjnej. Student studiów I stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich może wziąć udział w programie po 
ukończeniu II semestru, student studiów II stopnia – po 
ukończeninckich UW; praktykę do instytucji zagranicznej, 
zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, 
organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, 
szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzającychnckich 
UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji 
non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, 
jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
Francja oraz Włochy. Jednocześnie studenci z tych krajów 
stanowią największy odsetek odwiedzającychnckich 
UW; praktykę do instytucji zagranicznej, zagranicznego 
przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji 
non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, 
jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).

Wśród państw najczęściej wybieranych przez studentów 
wyjeżdżających na stypendium z UW są Niemcy, Hiszpania, 
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WEJŚCIE

WEJŚCIE NA KAMPUS

1 KAZIMIERZOWSKI PALACE
seat of the University authorities
Admissions Office
Office for Student Affairs
International Office

2 FORMER SEMINAR BUILDING
Faculty of Law and Administration 

3 FORMER RECTORY BUILDING
Faculty of Oriental Studies 

4 FORMER SCHOOL SUPERINTENDENT 
BUILDING
IT Center 

5 Mineralogical Pavilion
Faculty of Polish Studies

6 AUDITORIUM BUILDING 

7 FORMER MUSEUM BUILDING
Faculty of History

8 MAIN SCHOOL
Archaeology Institute

9 OLD LIBRARY BUILDING 

10 UNIVERSITY GATE 

11 AUDITORIUM MAXIMUM 

12 CZETWERTYŃSKI-URUSKI PALACE
Faculty of Geography and Regional Studies 

13 TYSZKIEWICZ-POTOCKI PALACE
Centre of Polish Language and Culture for 
Foreigners “Polonicum”
University of Warsaw Museum

14 ST.ROCH HOSPITAL
Institute of Polish Culture 

15 COLLEGIUM IURIDICUM 

16 NBUILDING OF THE APPLIED LINGUISTICS 
AND THE MODERN LANGUAGES FACULTIES 

17 UNIVERSITY OF WARSAW LIBRARY

UNIVERSITY OF WARSAW MAP
Main campus -> University of Warsaw Library 
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