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DRUGI ETAP REKRUTACJI – PRZYZNANE MIEJSCA NA WYJAZDY  

Wraz z zakończeniem rekrutacji w serwisie USOSWeb, w jednostce organizacyjnej tworzona jest komisja rekrutacyjna mająca na 

celu rozpatrzenie złożonych przez studentów wniosków. Po spotkaniu mającym na celu weryfikację aplikacji studentów oraz po 

zakończeniu obrad komisji, pracownik pełniący funkcję koordynatora ds. programu Erasmus jednostki organizacyjnej wprowadza 

do systemu decyzję komisji oraz informuje studentów o rozpatrzeniu wniosków.  

Komponent „wymiana studencka” w oknie wniosków studenta pozwala sprawdzić decyzję komisji. Strona dostępna jest po użyciu 

odnośnika „wnioski” z głównego interfejsu modułu wymiany studenckiej (Rysunek 22). Kolumna „status” przedstawia informacje 

na temat decyzji komisji rekrutacyjnej (Rysunek 23). Status „przyznano wyjazd” oznacza, że komisja zaakceptowała wniosek 

studenta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, w kolumnie wyświetli się treść „rozpatrzono negatywnie”.   

  

Rysunek 22 Przejście do okna wniosków  



  

Rysunek 23 Sprawdzenie statusu wniosku  

Otrzymanie miejsca na wyjazd wiąże się z koniecznością uzupełnienia wniosku o dodatkowe informacje potrzebne do zakończenia 

procedury przyznawania wyjazdu przez jednostkę organizacyjną. W tym celu student powinien wypełnić formularz wyjazdu, który 

dostępny jest po przejściu na stronę wyjazdów (opcja „wyjazdy” w interfejsie komponentu wymiany studenckiej, przedstawiona 

na Rysunku 24) i użyciu odnośnika „uzupełnij” w tabeli przyznanych wyjazdów (Rysunek 25).   

  

Rysunek 24 Przejście do okna wyjazdów  

  

Rysunek 25 Otwarcie formularza wyjazdu  

  

Na stronie formularza wyjazdu (Rysunek 26), student zobligowany jest uzupełnić dane dotyczące:  



• języka wiodącego wyjazdu (i jego poziomu),  

• dofinansowania z tytułu niepełnosprawności,  

• otrzymywanych stypendiów,  

• rodzaju spodziewanej korespondencji,   planowanego czasu pobytu oraz   znajomości języka polskiego.  

Po wprowadzeniu wszystkich wymienionych danych etap kwalifikacji przyznanego wyjazdu zmieni się z „Uzupełnienie (student, 

koordynator)” na „Uzupełnienie (koordynator)”.  

Wpisane przez studenta dane analizowane są przez koordynatora wymiany studenckiej jednostki organizacyjnej rekrutacji. 

Następnie pracownik pełniący funkcję koordynatora uzupełnia pozostałe dane wyjazdu (etap kwalifikacji wniosku studenta zmieni 

się na „Ostateczna weryfikacja”). Koordynator po zweryfikowaniu danych wyjazdu zatwierdza go, blokując w ten sposób możliwość 

edycji tych informacji. Etap kwalifikacji przyjmuje status: „zakończona” (Rysunek 27).  

  

Rysunek 26 Strona formularza wyjazdu  



  
Rysunek 27 Etap kwalifikacji wyjazdu  

WYDRUK FORMULARZA KWALIFIKACYJNEGO  

Zatwierdzenie informacji o wyjeździe umożliwia koordynatorowi i studentowi wydruk formularza aplikacyjnego, którego złożenie 

wymagane jest do ostatecznego zatwierdzenia wyjazdu przez Dział Współpracy z Zagranicą. Aby wydrukować formularz, należy w 

oknie wyjazdów wybrać opcję „podgląd” (Rysunek 27). W górnej części strony podglądu informacji o wyjeździe znajduje się przycisk 

„wydrukuj formularz” (Rysunek 28). Jego użycie spowoduje zapisanie na dysku lokalnym studenta pliku w formacie PDF.  

Po złożeniu formularzy aplikacyjnych przez studentów, Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

ostatecznie decyduje o przyznaniu wyjazdu lub umieszczeniu studentów na liście rezerwowej.  

Decyzja Działu Współpracy z Zagranicą jest widoczna na liście przyznanych wyjazdów w kolumnie „Stan wyjazdu” (Rysunek 30). 

Stan określony jako „Aktywny” oznacza, że studentowi przyznano wyjazd w ramach programu Erasmus+. Stan „Rezerwa” wyświetli 

się w przypadku umieszczenia studenta na liście rezerwowej. Wartość „W przygotowaniu” w kolumnie dotyczącej stanu wyjazdu 

oznacza brak wprowadzenia do systemu decyzji przez Dział Współpracy z Zagranicą.  

W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, Dział Współpracy zmienia stan wyjazdu z „Aktywny” na „Rezygnacja”.  

  

Rysunek 28 Wydruk formularza aplikacyjnego  

  



  

Rysunek 29 Formularz aplikacyjny  

  

Rysunek 30 Stan wyjazdu  

   



Strona przyznanych wyjazdów pozwala na podgląd informacji dotyczących wyjazdu, tworzenia porozumienia o programie studiów 

(Learning Agreement for Studies) oraz sprawdzenia danych o kontach bankowych studentów w walutach innych niż PLN. Za 

przejście do poszczególnych funkcjonalności komponentu wymiany studenckiej odpowiadają odnośniki znajdujące się w kolumnie 

„Opcje” (Rysunek 31).  

Aktualnie na Uniwersytecie Śląskim obsługa porozumień o programie studiów obsługiwana jest poza serwisem USOSWeb. 

Użycie odnośnika „program zajęć” powoduje wyświetlenie komunikatu o treści „Nie ma utworzonego porozumienia o programie 

zajęć dla tego wyjazdu”.  

  
Rysunek 31 Funkcje okna przyznanych wyjazdów  

Użycie elementu „konta bankowe” otwiera stronę kont w bankach krajowych w walutach innych niż PLN. Student może dzięki tej 

stronie sprawdzić, czy w systemie USOS znajduje się informacja na temat jego konta bankowego. W przypadku braku informacji o 

koncie (tabela przedstawiona na Rysunku 32 nie będzie widoczna), student ma możliwość uzupełnienia tych danych. 

Wprowadzenie do systemu informacji na temat konta bankowego w obcej walucie polega na wpisaniu numeru konta bankowego 

i wybraniu waluty. Nazwa konta oraz nazwa banku uzupełniana jest automatycznie przez formularz. Użycie przycisku „Dodaj 

konto” powoduje zapisanie wprowadzonych danych.  

  
Rysunek 32 Strona kont bankowych studenta w obcej walucie  


