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System rekrutacji wspierający mobilność 
studentów i pracowników 
 

• Interfejs spójny z systemem rekrutacji na studia 
długoterminowe 

• Funkcje i mechanizmy specyficzne dla 
międzynarodowej wymiany studentów i pracowników 

 
 



Rekrutacja na studia częściowe 
(krótkoterminowe) 
 

• Może być aktywna przez cały rok 

• Kandydat wskazuje program wymiany, w ramach 
którego miałby przyjechać na uczelnię 

 





Odpowiedzi na zestawy pytań 

• Dane osoby kontaktowej 

• Kompetencje językowe 

• Pomoc dla osób niepełnosprawnych 

• Wcześniejsze studia na uczelni przyjmującej 

• Zakwaterowanie 

• … 

Typy pytań związane z mobilnością 

• Dziedzina – kod ISCED 

• Przyjmująca jednostka organizacyjna 

• Uczelnia macierzysta 







Formularz zgłoszeniowy 
 

• Pobierany z systemu rekrutacji 

• Uzupełniony o informacje podane w odpowiedziach na 
zestawy pytań 

• Wydruk jest podpisywany przez studenta oraz 
podpisywany i opieczętowywany przez przedstawiciela 
uczelni macierzystej 

• Skan wydruku jest zapisywany w systemie 





Wybór przedmiotów 
 

• Kandydat wskazuje przedmioty, na które chciałby 
uczęszczać 

• Przedmioty wskazywane są w serwisie Informator 
ECTS (możliwe jest przystosowanie innej aplikacji) 

• Limit punktów ECTS – wyznaczany dla semestru, 
definiowany na poziomie rekrutacji lub poszczególnych 
programów wymiany 

• Dopuszczalne jest nieznaczne przekroczenie limitu 







Statusy zgłoszenia / kandydata 
 

• Student musi potwierdzić zgłoszenie 

• Administrator rekrutacji uznaje kandydata za 
zakwalifikowanego lub anuluje potwierdzenie 
zgłoszenia 

• Zakwalifikowany kandydat uzupełnia w systemie 
dodatkowe informacje 

• Administrator rekrutacji uznaje zakwalifikowanego 
kandydata za przyjętego studenta 



Opinie koordynatorów 
 

• Administrator rekrutacji (pracownik działu wymiany 
zagranicznej) przypisuje do potwierdzonego zgłoszenia 
jednego lub więcej koordynatorów mobilności 

• Koordynatorzy mobilności opiniują wybór przedmiotów 

• Jeżeli opinia jest negatywna, administrator rekrutacji 
anuluje potwierdzenie zgłoszenia, a student koryguje 
listę przedmiotów 





Wdrożenie na Uniwersytecie Warszawskim 
 

• Rekrutacja na studia częściowe działa od marca 2019 

• Ponad 1350 kandydatów (w tym blisko 1000 w ramach 
programu Erasmus+) 

• Bardzo pozytywna opinia Biura Współpracy z 
Zagranicą 

• Znikoma liczba zgłoszeń problemów ze strony 
kandydatów 



Rekrutacja / rejestracja pracowników 
 

• System dostosowany jest do rekrutacji pracowników 

• Typowy scenariusz: skrócony odpowiednik rekrutacji 
dla kandydatów na studia 

• Możliwa obsługa nauczycieli akademickich, szkoleń 
pracowniczych itd. 



Cechy ogólne 
 

• Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

• Dostępność na urządzenia mobilne 

• Wsparcie dla wielu wersji językowych 

• Wsparcie dla wieloetapowego procedowania zgłoszeń 
kandydatów (centrala, wydziały) 

• Powiadamianie mailami i przez wewnętrzny system 
komunikatów 

• Integracja z USOS (w dwie strony) i login.gov.pl 


