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Wymagane dokumenty rozliczeniowe 

 

Certificate of Stay- dokument potwierdzający pobyt na uczelni zagranicznej wraz z 

konkretnymi datami. Uczelnia wystawia go na ich firmowym papierze, dokument nie może być 

wystawiony wcześniej niż 3 dni przed datą końcową pobytu (dotyczy to także studiów online).  

Proszę dopilnować, aby daty rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności były dobrze wpisane 

(data zakończenia mobilności to data zakończenia sesji egzaminacyjnej/ ostatniego egzaminu; 

proszę pamiętać, że stypendium nie obejmuje sesji poprawkowej). Jeśli uczelnia nie ma 

swojego wzoru Certificate of Stay można skorzystać z naszego dostępnego na stronie BWM. 

Transcript of Records- wykaz ocen uzyskanych na uczelni przyjmującej. Zdarza się, że 

uczelnie nie mają jeszcze przygotowanego wykazu ocen przed Państwa wyjazdem, w takim 

przypadku proszę o poproszenie uczelni o jak najszybsze wysłanie ToRu mailowo lub pocztą 

na adres naszego biura. 

During the Mobility- dokument wymagany jeśli wprowadzali Państwo zmiany w 

przedmiotach, podpisany przez wszystkie strony- studenta, obydwie uczelnie. 

Indywidualny raport uczestnika z wyjazdu online EU Survey do złożenia online, na stronie 

Komisji Europejskiej. Trzeba skorzystać z linka, który przyjdzie mailem z adresu: replies-will-

be-discarded@ec.europa.eu. Wiadomość powinna przyjść dzień po oficjalnym zakończeniu 

stypendium, i, uwaga, mail wygląda trochę jak spam, więc proszę tez sprawdzić zakładkę Spam. 

Mamy niestety niewielką kontrolę nad wysyłką ankiet, bo generuje je bezpośrednio system 

Komisji Europejskiej.  

UWAGA: W indywidualnym raporcie uczestnika proszę zwrócić uwagę na pytania dotyczące 

uznania studiów zagranicznych przez naszą uczelnię. Odpowiedź "brak uznania" ma 

zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy na naszej uczelni nie zostaną zaliczone żadne 

przywiezione przedmioty - ani jako kierunkowe, specjalnościowe ani swobodnego wyboru lub 

jako nadwyżka punktów ECTS. Zaznaczenie tej odpowiedzi sugeruje dodatkowo, że z uwagi 

na niezaliczenie przez naszą uczelnię żadnego przedmiotu konieczne będzie powtarzanie 

semestru. W przypadku zaliczenia przez naszą uczelnię przedmiotów, właściwą odpowiedzią 

jest "częściowe uznanie" lub - w przypadku zaliczenia wszystkich przedmiotów - "pełne 

uznanie".  

Drugi test biegłości język OLS (online)- test jest opcjonalny (pod warunkiem wypełnienia 

pierwszego testu na poziomie minimum B2). Zgodnie z przewodnikiem, zaproszenie do 

wykonania drugiego testu językowego powinno zostać automatycznie wysłane na adres e-mail 

w połowie miesiąca, w którym przypada powrót ze stypendium.  

 

Dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów oraz informacji z systemu o uzupełnieniu 

ankiety można wypłacić drugą transzę stypendium (15%). 

Termin dostarczenia dokumentów rozliczeniowych to 14 dni od daty zakończenia mobilności 

(data z umowy o stypendium). 
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