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Załącznik nr 6 do Zarządzenie nr 20/2022  
Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad Programu Erasmus+ 

dotyczących organizowania wyjazdów finansowanych z umów finansowych Programu Erasmus+ na lata 2021-2027 
 

 

Zasady rekrutacji studentów WSIiZ  

na rok akademicki 2022/2023 

 
§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są studenci stacjonarni 

i niestacjonarni oraz absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

realizujący mobilność zgodną z ich kierunkiem studiów. 

2. Rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na 

poziomie uczelni. Aplikacje są zatwierdzane przez Rektora Uczelni oraz Uczelnianego 

Koordynatora Programu Erasmus+. 

 

§ 2 

Zasady szczegółowe 

1. Czas trwania wyjazdu studenta na: 

 praktykę: wynosi minimum 2 miesiące mobilności fizycznej (61 dni), a maksymalnie 12 

miesięcy,  

 studia: wynosi minimum jeden semestr (nie krócej niż 3 miesiące) mobilności fizycznej 

a maksymalnie 2 semestry (nie więcej niż 12 miesięcy), 

 krótkoterminowe wyjazdy studentów (SMS BIP i praktyki) i absolwentów (praktyki) (pobyty 

od 5 do 30 dni, w tym minimum 1 dzień aktywności zdalnej + godziny pracy własnej 

studenta) do krajów programu i krajów partnerskich (więcej informacji w zasadach 

finansowania wyjazdów studentów). 

2. Kwalifikacja studentów na studia: 

 na semestr zimowy odbywa się do dnia 15 maja roku kalendarzowego poprzedzającego 

rok akademicki rozpoczęcia semestru zimowego;  

 na semestr letni odbywa się do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego 

rozpoczęcie semestru letniego w danym roku akademickim. 
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3. W przypadku zgody Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (podyktowanej np. 

dostępnością miejsc na uczelniach przyjmujących oraz środków na mobilności, dłuższymi 

terminami aplikacji na uczelni przyjmującej itp.), istnieje możliwość składania dokumentów 

aplikacyjnych po podanych wyżej terminach. 

4. Kwalifikacja studentów i absolwentów na praktyki w okresie wakacyjnym następującym po 

danym roku akademickim, odbywa się w sposób ciągły w miarę dostępności środków, 

według kolejności zgłoszeń. 

5. Absolwenci, aby móc skorzystać z mobilności na praktyki muszą złożyć aplikację jeszcze 

w czasie trwania ostatniego semestru studiów oraz rozpocząć i zakończyć mobilność w ciągu 

12 miesięcy od daty zakończenia studiów. 

6. Rektor Uczelni oraz Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ dokonują weryfikacji 

zgłoszonych aplikacji w terminie do 14 dni licząc od terminu zgłoszenia.  

7. Aby dokonać zgłoszenia studenci powinni: 

 zgłosić mailowo chęć wyjazdu na adres erasmus@wsiiz.pl (wypełniając formularz 

aplikacyjny dostępny do pobrania na stronie Erasmus+ Uczelni lub w przypadku 

wyjazdów na praktyki – przesyłając swoje CV w języku angielskim wraz z deklaracją o 

chęci wyjazdu na praktykę na adres e-mail: erasmus@wsiiz.pl) w celu wybrania 

odpowiedniej uczelni przyjmującej, w przypadku niewystarczającej ilości miejsc na 

wybranej uczelni, decyduje kolejność zgłoszeń zakwalifikowanych studentów; 

 postępować zgodnie ze wskazówkami dokumentu Krok po kroku studia oraz Krok po kroku 

praktyki, który znajdują się na stronie Erasmus+ Uczelni oraz Zasadami Programu 

Erasmus+ publikowanymi na stronie uczelni. 

8. Aplikacje są oceniane według poniższych kryteriów: 

 dostępność miejsc na uczelniach partnerskich; 

 znajomość języka obcego odpowiadającego wymaganiom uczelni przyjmującej lub 

języka angielskiego na podstawie ostatniej pozytywnej oceny z lektoratu; 

 średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów. 

9. Kryteria oceniane są na skali spełnione/ nie spełnione. W przypadku niespełnienia 

pierwszego kryterium studentowi proponowana jest inna uczelnia. Jeżeli student nie wyraża 

zgody na zaproponowaną zmianę, kryterium uznaje się za niespełnione. 

10. Spełnienie wszystkich kryteriów kwalifikuje studenta do wyjazdu. 
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11. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa studenta w Programie Erasmus+ jest akceptacja jego 

kandydatury przez uczelnię przyjmującą. 

12. W przypadku odrzucenia aplikacji przez wybraną przez studenta uczelnię przyjmującą, 

studentowi przysługuje prawo do złożenia aplikacji na inną uczelnię, w ramach wolnych 

miejsc na danym kierunku studiów, z zachowaniem terminów składania aplikacji na uczelni 

partnerskiej. 

13. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ informuje studentów/ absolwentów o kwalifikacji 

mailowo.  

14. Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków 

finansowych uczelni lub braku miejsc na wybranej uczelni, zostaną wpisani na listę 

rezerwową.  

15. W przypadku rezygnacji jednych studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani są 

w pierwszej kolejności studenci z listy rezerwowej. 

16. Student może napisać odwołanie od wyników rekrutacji do Rektora. 

17. Wysokość stypendium jest zatwierdzana przez Uczelnianego Koordynatora Programu 

Erasmus+ lub w przypadku korzystania ze środków konsorcjum przez Koordynatora 

Konsorcjum Erasmus+, zgodnie z Zasadami Programu Erasmus+ dotyczącymi finansowania. 

18. W przypadku studentów, którzy nie rozliczyli się z poprzednich wyjazdów pomimo co 

najmniej trzykrotnych upomnień w formie pisemnej w terminie 30 dni po zakończeniu 

mobilności ocena aplikacji jest negatywna. Studenci nierozliczeni tracą możliwość kolejnych 

wyjazdów. 

19. W przypadku zaproszenia studentów WSIiZ do udziału w programie Blended Intensive 

Programme Uczelnia publikuje na swojej stronie fb i www (zakładka Erasmus Aktualności) 

zaproszenie do aplikowania zgodnie z zasadami organizatora. Studenci rejestrują się i są 

nominowani zgodnie z kolejnością akceptacji rejestracji uczestników przez organizatora BIP 

zgodnie z kryteriami organizatora 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady rekrutacji studentów WSIiZ na rok akademicki 2022/2023 wchodzą w życie z 

początkiem roku akademickiego 2022/2023. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami obowiązują przepisy Regulaminu 

studiów w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 


