
Regulamin 
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego dla studentów Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego ubiegających sie o wyjazd na studia zagraniczne. 

§ 1. Regulamin dotyczy studentów wszystkich kierunków i programów studiów 
prowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w tym studiów: 

• 3-letnich licencjackich (DSM, DSFiR); 
• 2- i 5-letnich magisterskich (MSD, MSW, MSM, MSRiF, IBP); 
• studiów doktoranckich. 

prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, starających się o 
wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach umów międzynarodowych o współpracy 
naukowo-badawczej, międzynarodowych programów wymiany studentów, umów 
bilateralnych podpisanych przez Uniwersytet Warszawski i w szczególności Wydział 
Zarządzania, gdy przewiduje się postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez władze 
Uczelni (Wydziału). 

 
§ 2. Regulamin jest zgodny ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego oraz regulaminami 
międzynarodowych programów wymiany studentów i stanowi ich uzupełnienie w zakresie 
określonym w §1. 

 
§ 3. Postępowaniu kwalifikacyjnemu podlegać mogą studenci, którzy w momencie ubiegania 
się o udział w programie stypendialnym będą: 

·         studentami co najmniej drugiego roku trzyletnich studiów licencjackich, 
·         studentami studiów magisterskich uzupełniających (2-letnich),  
·         studentami co najmniej drugiego roku studiów magisterskich 5-letnich. 

Student w toku studiów ma prawo być zakwalifikowany do udziału w programach wymiany, 
których łączny okres nie przekracza w przypadku studiów licencjackich ⅓ przewidywanego 
okresu studiów, a w przypadku studiów magisterskich uzupełniających ½ przewidywanego 
okresu studiów.  

 
§ 4. Kandydat ubiegający się o stypendium zagraniczne powinien posiadać: 

·         w momencie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego zaliczony co najmniej pierwszy 
rok studiów (dotyczy studiów trzyletnich licencjackich i pięcioletnich magisterskich), brak 
warunkowych wpisów na kolejne semestry (lata) studiów oraz odpowiednią średnią z 
wyznaczonego okresu studiów, 

·         w momencie wyjazdu zaliczony (bez wpisu warunkowego) kolejny rok (semestr) studiów,  
·         udokumentowaną znajomość wymaganych w kraju wyjazdu języków obcych. 

 
§ 5.1. Wysokość wymaganej średniej z dotychczasowego okresu studiów ogłosi każdorazowo 
Prodziekan Wydziału właściwy do spraw zagranicznych lub studenckich po konsultacjach z 
samorządem studenckim. 



2. Na wniosek Koordynatora w porozumieniu z samorządem studenckim Prodziekan 
Wydziału właściwy do spraw zagranicznych lub studenckich może zmienić wymagania 
stawiane kandydatom. Kandydaci będą o tym poinformowani z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

 
§ 6.1. Kandydat ubiegający się o wyjazd powinien w wymaganym terminie przedstawić: 

·         zaświadczenie o średniej z wyznaczonego okresu studiów, 
·         potwierdzoną informację o braku warunkowych zaliczeń semestrów (lat studiów), 
·         curriculum vitae oraz list motywacyjny w języku polskim oraz odpowiednim języku 

obcym, 
·         dodatkowe dokumenty określone w regulaminie rekrutacji. 

2. Koordynator może rozszerzyć listę wymaganych dokumentów informując o tym 
zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
§ 7.1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez 
Dziekana Wydziału na wniosek Koordynatora. 

2. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, przy czym jej Przewodniczącym jest 
Koordynator Zagraniczny. 

3. W Komisji Kwalifikacyjnej zasiada przynajmniej jeden przedstawiciel samorządu 
studenckiego, przy czym nie może on równocześnie ubiegać się o stypendium zagraniczne. 

4. Komisja może procedować w niepełnym składzie, przy czym wymagana jest obecność 
przedstawiciela studentów oraz sporządzenie dokumentacji procesu rekrutacji zawierającej 
podpisy wszystkich trzech członków komisji. 

 
§ 8.1. Postępowanie kwalifikacyjne w zależności od liczby kandydatów jest jedno- lub 
dwuetapowe. 

2. W przypadku postępowania dwuetapowego Komisja publicznie informuje o osobach 
zakwalifikowanych do drugiego etapu kwalifikacji. 

3. Komisja może zwrócić się do kandydata o złożenie dodatkowych informacji. 

4. Postępowaniu kwalifikacyjnemu podlegają wnioski złożone terminowo i zawierające 
komplet dokumentów właściwych dla danego typu stypendium wraz z dokumentami 
określonymi w § 6. 

 
§ 9. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Komisja informuje publicznie. 

 
§ 10.1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW od decyzji Komisji oraz w innych sprawach 
dotyczących realizacji planu studiów studentowi przysługuje prawo odwołania się do 
Dziekana /Kierownika jednostki, w której student realizuje program studiów w terminie 7 dni 



od ogłoszenia przez Komisję wyników postępowania kwalifikacyjnego. Umotywowane 
wnioski przyjmowane będą w siedzibie Sekcji Współpracy z Zagranicą. 

2. Dziekan rozpatruje wniosek samodzielnie lub poprzez powołaną Komisję Odwoławczą w 
skład której wchodzą Prodziekan Wydziału właściwy do spraw zagranicznych lub 
studenckich, Koordynator i przedstawiciel studentów, w terminie do 14 dni, przy czym termin 
ten może ulec wydłużeniu.  

3. Zgodnie z § 6 pkt. 1 Regulaminu Studiow na UW „od rozstrzygnięć dziekana dotyczących 
indywidualnych spraw studenckich przysługuje odwołanie do Rektora. Rozstrzygnięcie jest 
ostateczne”. Odwołanie od decyzji dziekana należy złożyć w sekretariacie Prorektora UW ds. 
badań naukowych i współpracy z zagranicą. 

 
§ 11. Wydział nie odpowiada za wszelkie zobowiązania, w tym finansowe, studentów, którzy 
biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, a dotyczące przygotowań i ewentualnego 
wyjazdu na stypendium zagraniczne. 

 
§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dziekana Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
Warszawa, dn. 1 lutego 2012 


