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OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKTUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE) 

W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ (SMP) 

W INSTYTUCJI Z KRAJÓW PROGRAMU 

 

Część I DEFINICJE: 

1. Kraje programu – należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, 

Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, 

Litwa, Luksemburg, Łotwa, Północna Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy;  

2. Student – należy przez to rozumieć uczestnika studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który studiuje na kierunku prowadzącym  

do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

3. Mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu 

praktyki;  

4. Kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji zagranicznej  

na zasadach określonych w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus; 

5. Lista rankingowa – należy przez to rozumieć listę zawierającą dane studentów i doktorantów wskazanych 

w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium Erasmus+; 

6. Osoby z mniejszymi szansami – należy przez to rozumieć osoby z niepełnosprawnością lub osoby ze środowisk 

uboższych uprawnione do otrzymywania dodatku do indywidualnego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami 

(wsparcie włączenia). 

 

Część II OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI: 

 

1. Rekrutacja kandydatów odbywa się w macierzystej jednostce (wydział/instytut) studenta Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej UKSW). 

2. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UKSW (zwany dalej studentem), posiadający 

obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus+ (typu SMP) 

w celu odbycia praktyki za granicą. 

3. O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa,  

z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6, którzy są studentami UKSW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu 

studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student/doktorant 
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posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju 

przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem, w charakterze stypendysty programu Erasmus+. 

4. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

5. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci studiów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

(stacjonarnych lub niestacjonarnych), w tym studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, studenci 

przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich.  W wyjątkowych i uzasadnionych 

przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego 

odrębnego porozumienia) do rekrutacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku studiów I stopnia oraz 

pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich pod warunkiem realizacji wyjazdu na drugim roku 

studiów. W takich przypadkach koordynator wydziałowy/instytutowy zobowiązany jest do uzasadnienia 

swojej decyzji w protokole rekrutacyjnym. 

6. W rekrutacji nie mogą uczestniczyć studenci, którzy nie rozliczyli się z wcześniejszych wyjazdów na praktyki 

lub w celu odbycia części studiów w ramach Programu LLP-Erasmus oraz Erasmus+. 

7. Student nie może zostać skierowany na praktykę zagraniczną podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, 

zdrowotnego. 

8. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze programu Erasmus+. 

9. Praktyka musi zostać zrealizowana między 1 czerwca 2022 r. i musi trwać minimum 90 dni. Na zasadzie 

wyjątku mogą zostać zrealizowane krótsze wyjazdy min. 60 dniowe – ostateczną decyzję o wyrażeniu zgody 

na wyjazdy krótsze niż 90 dni podejmuje koordynator uczelniany po zapoznaniu się z pisemnym 

uzasadnieniem koordynatora wydziałowego/instytutowego przeprowadzającego rekrutację. Nie dopuszcza się 

krótszych wyjazdów niż 60 dni. 

10. W jednym roku akademickim objętym jednym projektem typu (KA1/1-HE) KA131, studentowi mogą być 

przyznane fundusze Erasmus+ na jeden wyjazd na studia i na jeden wyjazd na praktykę. 

11. Fundusze programu Erasmus+ służą pokryciu dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem 

w instytucji zagranicznej. 

12. Fundusze programu Erasmus+  przyznawane są na jednorazowy wyjazd na praktyki na okres maksymalnie 

90 dni. 

13. Studentowi mogą zostać przyznane fundusze programu Erasmus+ na okres dłuższy niż 90 dni, pod warunkiem 

posiadania przez UKSW wystraczających funduszy z FRSE oraz zapewnieniu wszystkim studentom równego 

traktowania. 

14. Praktyka może być realizowana na terytorium jednego z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, 

Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 
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Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, 

Węgry, Włochy, Islandia, Liechtenstein, Północna Macedonia, Turcja; w uczelni posiadającej Kartę Erasmus 

dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) lub w innej instytucji 

zagranicznej. 

15. Praktyka NIE może się odbyć: a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych 

agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_pl.htm, b) w organizacjach zarządzających programami UE takich, jak agencje narodowe 

(w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania), c) w polskich 

placówkach dyplomatycznych, d) w instytucjach polonijnych za granicą, e) w polskich instytucjach 

posiadających placówki za granicą itp. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uczelnia może się 

zdecydować na realizacje praktyki przez studenta w polskich instytucjach posiadających placówkę za granicą, 

pod warunkiem udowodnienia międzynarodowego charakteru praktyki. W takim przypadku zadania stawiane 

studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym 

oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.  

16. W celu przeprowadzenia rekrutacji dziekan/kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej udziela 

właściwego pełnomocnictwa koordynatorowi wydziałowemu/instytutowemu lub powołuje w formie pisemnej 

komisję, w podstawowy skład której wchodzą: koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus 

oraz inny pracownik danej jednostki UKSW. W komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora 

przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów.  

17. Szczegółowe zasady rekrutacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określa 

procedura rekrutacyjna wydziałowa/instytutowa zatwierdzana przez dziekana wydziału/kierownika jednostki. 

Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium, wymaganych od kandydatów dokumentach, 

terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na 

praktykę (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych), składzie komisji, trybie i terminie odwołań, będą 

podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydziału ze wskazaniem daty 

zamieszczenia na stronie. 

18. Podstawowymi kryteriami rekrutacji studentów są: a) średnia ocen (z całości dotychczasowego toku studiów), 

b) zgodność programu praktyki z programem studiów; c) potwierdzona znajomość języka, w którym ma 

odbywać się praktyka, przynajmniej na poziomie B1, zaświadczenie z SJO (jeśli dotyczy). Komisja ma prawo 

do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia w procedurze 

rekrutacyjnej danego wydziału/instytutu przed rozpoczęciem procesu rekrutacji na stypendium. 

19. W rekrutacji zostaną zastosowane wzory dokumentów mające zastosowanie w programie Erasmus+ (patrz 

załączniki 1-4). Wzór załącznika nr 1 zawiera minimalne wymagania, jakie musi spełniać formularz 

zgłoszeniowy i może być dostosowany do potrzeb jednostki w części B. 
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20. Każdy student z zastrzeżeniem pkt. 21 biorący udział w rekrutacji jest zobowiązany do przystąpienia do 

egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW (dalej zwanym SJO). Egzaminu z języka obcego 

nie powtarza się w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w semestrze letnim tego samego roku akademickiego. 

W takich przypadkach przepisuje się ocenę z egzaminu z danego języka z rekrutacji podstawowej. 

Uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ we wcześniejszych latach nie zwalnia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu. Koszt przeprowadzonej przez SJO rekrutacji językowej pokrywa UKSW ze 

środków na obsługę programu Erasmus+ (Organisation Support).  

21. Cudzoziemcy studiujący na pełnym toku studiów w UKSW i aplikujący o wyjazd na realizację praktyk 

zagranicznych w swoim języku ojczystym, są zwolnieni z obowiązku odbycia egzaminu językowego w SJO 

UKSW. W takim przypadku wydziałowa komisja rekrutacyjna przyznaje studentowi maksymalną liczbę 

punktów za znajomość języka. W przypadku gdy taki student udaje się za granicę na realizację praktyki 

w innym języku niż jego język ojczysty, nawet w swoim kraju macierzystym, to jest on zobowiązany do 

przejścia egzaminu językowego z języka, w którym realizowana będzie praktyka. 

22. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej lub od decyzji koordynatora 

wydziałowego/instytutowego na zasadach ogólnych. 

23. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie 

specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Działu Współpracy Międzynarodowej 

UKSW bezzwłocznie po zrekrutowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie 

rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania 

będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów 

finansowych. Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu 

Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy projektu Erasmus+. 

24. Studentowi spełniającemu kryteria definicji osoby z mniejszymi szansami zostanie przyznane dodatkowe 

dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+ tzw. dodatek do indywidualnego wsparcia dla osób 

z mniejszymi szansami (wsparcie włączenia) pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających 

funduszy stypendialnych.  

25. Fundusze Erasmus+ (SMP) będą przyznawane na bieżąco z zastrzeżeniem pkt 26, 27 według kolejności 

rejestracji w DWM kompletu następujących właściwie wypełnionych dokumentów i pozytywnie 

rozpatrzonych przez właściwą jednostkę rekrutującą: a) zgłoszenie kandydata na wyjazd, b) potwierdzona 

znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka, na poziomie co najmniej B1, c) oświadczenie 

dot. poprzednich wyjazdów zrealizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+. 

26. W przypadku dysponowania przez UKSW niewystarczającą ilością funduszy stypendialnych na dany rok 

akademicki oraz jednoczesnym zgłoszeniu kilku wniosków wyjazdowych, o przyznaniu funduszy zdecyduje 

średnia ocen studenta. W takim przypadku zostanie utworzona centralna lista rankingowa wg średniej ocen. 

Postępowanie rekrutacyjne ma wówczas charakter konkursowy. 
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27. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną ze statusem uczestnika programu Erasmus+, bez 

funduszy Erasmus. 

28. Koordynator uczelniany programu Erasmus+ ma prawo odrzucić zgłoszenie kandydatury studenta, jeżeli 

kandydatura ta nie spełnia wymogów formalnych. Kandydatura będzie rozpatrzona w kolejnym dniu 

roboczym po uzupełnieniu braków formalnych, o ile te możliwe są do uzupełnienia. 

29. Każdy kandydat do stypendium Erasmus+ złoży oświadczenie o wykorzystaniu swojego „kapitału 

mobilności” tj. o tym czy do dnia rekrutacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus, 

Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki oraz czy przyznane stypendium zostało przez 

studenta zrealizowane, z ramienia UKSW lub innej uczelni. W przypadku zrealizowania wyjazdu w ramach 

programu LLP-Erasmus, Erasmus+ z uczelni innej niż UKSW, kandydat złoży zaświadczenie z tej uczelni 

potwierdzające zrealizowanie wyjazdu. W zaświadczeniu uczelnia wysyłająca wskaże uczelnię zagraniczną, 

kraj wyjazdu oraz czas pobytu sprawozdany przez tę uczelnię w raporcie końcowym do Narodowej Agencji 

Programu Erasmus.  

30. Z każdym zakwalifikowanym studentem zostanie zawarta pisemna umowa indywidualna oraz Learning 

Agreement for Traineeships, część Before the Mobility, stanowiący jej załącznik.  

31. Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem mobilności (tj. pierwszym dniem praktyk) student skierowany na 

praktyki zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Dziale Współpracy 

Międzynarodowej UKSW. Niepodpisanie umowy do dnia planowanego rozpoczęcia praktyki w instytucji 

zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium. 

32. Dopóki student nie podpisze w DWM umowy indywidualnej z Uniwersytetem Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania funduszy 

programu Erasmus+. 

33. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego 

z funduszy Unii Europejskiej. 

34. Przed rozpoczęciem mobilności i ponownie przed zakończeniem mobilności student jest zobowiązany 

do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę w terminie 

i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Działu Współpracy Międzynarodowej 

UKSW. Niewypełnienie testów językowych wstrzymuje wypłatę stypendium odpowiednio: I płatności 

zaliczkowej w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed wyjazdem, kolejnych płatności 

zaliczkowych w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed zakończeniem mobilności przez 

studenta. 

35. Student rezygnujący z realizacji programu Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia  

w DWM wypełnionego, podpisanego i rozpatrzonego przez koordynatora wydziałowego/instytutowego 

formularza rezygnacji.  
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36. Wszelkie zmiany warunków ogólnych wstępnej rekrutacji studentów na stypendia Erasmus+ będą 

publikowane w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW. 

 
Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy programu Erasmus+ „praktyki” 2022-2023 
2. Deklaracja o udziale w programie LL/Erasmus, Erasmus+ 
3. Letter of Acceptance  
4. Learning Agreement for Traineeships 

 
 
 
 


