
 
 

 

DECYZJA Nr 2/2022 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej  

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
z dnia 8 lutego 2022 r. 

 
 

w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) 
w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 

 
 
Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
postanawia się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ogłaszam ogólne zasady rekrutacji studentów i doktorantów UKSW ubiegających się o wyjazd 
w ramach programu Erasmus+ (SMP, SMPA) w celu realizacji praktyki zagranicznej jako studenci lub 
absolwenci w roku akademickiego 2022/2023 (typu KA131) stanowiące załączniki nr 1, nr 2 do 
decyzji. 

 
§ 2. 

 
1. Rekrutacja kandydatów zostanie zakończona do 28 marca 2022 r. i będzie przeprowadzona 

zgodnie z niżej wskazanym harmonogramem:  
I etap rekrutacji:  
8 lutego-13 marca 2022 – składanie przez studentów wniosków aplikacyjnych. 
II etap rekrutacji: 
15-18 marca 2022 – egzaminy językowe  
Do 14 marca do godz. 12:00 koordynatorzy wydziałowi/instytutowi zobowiązani są dosłać do SJO 
listy studentów, którzy złożyli wnioski w USOSweb, ze wskazaniem na konkretny język obcy,  
z którego dany student zobowiązany jest zdać egzamin językowy. 
III etap rekrutacji:  
21-25 marca 2022 r. – posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych (jeśli dotyczy). 
 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28 marca 2022 r. – Zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób 
zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników i przesłanie do DWM elektronicznych wersji list 
rankingowych. 
 

2. Do 28 marca 2022 r. na wydziałach/instytutach zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji oraz przesłane 
do Działu Współpracy Międzynarodowej listy rankingowe (w wersji elektronicznej) wstępnie 
zakwalifikowanych studentów na wyjazd. Listy rankingowe zostaną sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji. 

3. Protokoły postępowania rekrutacyjnego oraz listy rankingowe, będące załącznikami do protokołu, 
zostaną sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, według wzorów stanowiących 
załączniki nr 3-5 do niniejszej decyzji. Wyżej wskazane dokumenty wraz z procedurą rekrutacyjną 
oraz dokumentem powołującym komisję rekrutacyjną (jeśli dotyczy), w jednym egzemplarzu będą 



 

 

przechowywane w dziekanacie do 31 grudnia 2030 r. (tj. do zakończenia 5 letniego okresu 
kontrolnego). Natomiast drugi egzemplarz wszystkich wyżej wskazanych dokumentów wraz 
z podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” zostaną przekazane do Działu 
Współpracy Międzynarodowej do 8 kwietnia 2022 r.  
 

§ 3. 
 

1. Kandydatom zgłoszonym przez wydziały będzie przyznane stypendium zgodnie z decyzją komisji 
rekrutacyjnej wydziałowej, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyzna Uniwersytetowi 
wystarczające fundusze stypendialne. 

2. W przypadku otrzymania niewystarczających funduszy stypendialnych, studenci zostaną 
zakwalifikowani do wyjazdu ze stypendium zerowym (wyjazd bez grantu). 

 
§ 4. 

 
1. Jeśli po zakończeniu rekrutacji podstawowej pozostaną nadal wolne miejsca na wyjazdy w celu 

realizacji praktyki zagranicznej, uruchomiona zostanie kwalifikacja uzupełniająca. Kwalifikacja 
będzie miała charakter ciągły. Do 30 czerwca 2022 r. zostaną przesłane do DWM w wersji 
elektronicznej listy zakwalifikowanych studentów i doktorantów na wyjazdy w ramach rekrutacji 
uzupełniającej. Protokoły postępowania kwalifikacyjnego z załączonymi listami w wersji 
papierowej wraz z dokumentem powołującym komisję rekrutacyjną (jeśli dotyczy), w jednym 
egzemplarzu zostaną przekazane do Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW do 14 lipca 
2022 r. Drugi egzemplarz wyżej wskazanych dokumentów będzie przechowywany w dziekanacie 
do 31 grudnia 2030 r. (tj. do zakończenia 5 letniego okresu kontrolnego). 
 

§ 5. 
 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 

PROREKTOR ds. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  
ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. uczelni 

 

 
 
 


