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Warunki i tryb kierowania studentów na praktyki zagraniczne w ramach umowy Erasmus+ 

zawartej w 2021 roku. 

1. W celu zrealizowania praktyki zagranicznej w ramach Erasmus+ student zobowiązany 

jest do znalezienia pracodawcy, u którego praktyka zostanie zrealizowana oraz 

ustalenie z nim programu praktyk. 

2. Kwalifikowani są wszyscy studenci studiów licencjackich, inżynierskich i 

magisterskich. W procesie naboru zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz 

osób niepełnosprawnych. 

3. Długość realizacji praktyk długoterminowej to minimum 2 miesiące i maksimum 3 

miesiące w okresie wakacyjnym (czerwiec – wrzesień). Opcjonalną formą są praktyki 

krótkoterminowe obejmujące od 5 do 30 dni pobytu fizycznego + obowiązującą część 

wirtualną. 

4. Studenci ostatniego roku studiów mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną 

trwającą od 2 do 12 miesięcy w przypadku studiów licencjackich i inżynierskich i do 

24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich, ale dzień jej zakończenia 

musi przypadać dokładnie za rok lub dwa od daty zakończenia studiów (tzw. wczesny 

absolwent). Opcjonalną formą są praktyki krótkoterminowe obejmujące od 5 do 30 

dni pobytu fizycznego + obowiązującą część wirtualną. 

5. Ubiegający się o wyjazd student zobowiązany jest do złożenia formularza 

zgłoszeniowego u koordynatora Erasmus+ w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu  

o naborze. Ogłoszenia o naborze wraz z formularzami ukażą się na stronie 

internetowej uczelni oraz w gablotach instytutów. 

6. Podstawowe kryteria kwalifikacji kandydatów to: wymiar wykorzystania „kredytu” 

programu Erasmus; wysoka średnia ocen z przebiegu studiów, znajomość języka 

obcego, wymaganego przez pracodawcę (głównie j. angielski) w oparciu o test 

kompetencji językowych przeprowadzony przez kierownika zakładu filologii 

angielskiej na wniosek koordynatora Erasmus+ - nie dotyczy studentów filologii 

angielskiej oraz pozytywna opinia kierownika zakładu. 

7. Student kwalifikowany na praktykę musi uzyskać zgodę Dyrektora Instytutu na jej 

odbycie u konkretnego pracodawcy. 

8. Student kwalifikowany na wyjazd przyjmuje do wiadomości fakt, że grant Erasmus+, 

przeznaczony jest na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za 

granicą. Grant nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem za 

granicą. 

9. Praktyka długoterminowa w ramach Erasmus+ nie może być krótsza niż pełne dwa 

miesiące. Pobyt studenta w celu zrealizowania praktyki zagranicznej musi być 

rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 września 2021 i 30 października 2023 roku.  

10. Program praktyk zagranicznych powinien być uzgodniony przed wyjazdem pomiędzy 

uczelnią macierzystą, pracodawcą i beneficjentem. Dyrektor Instytutu akceptuje 

program, a student otrzymuje powyższe informacje do wiadomości. 

11. Po ukończeniu praktyk zagranicznych student zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć do Koordynatora Erasmus+ otrzymany od pracodawcy dokument  

o odbyciu praktyk potwierdzający realizację programu praktyki wraz z oceną 

opiekuna praktyk i długość jej trwania, tzw. Transcript of Work. Dokument o odbyciu 

przez studenta praktyki zagranicznej pozostaje w jego aktach. Dokument ten stanowi 



podstawę do zaliczenia studentowi praktyki obowiązkowej, tj. objętej programem 

studiów i wypłacania stypendium za wyniki w nauce. Decyzję w sprawie zaliczenia 

praktyki zagranicznej podejmuje Dyrektor Instytutu. 

12. Uczelnia macierzysta zapewnia pełną uznawalność praktyki zagranicznej w przypadku 

gdy jest ona praktyką obowiązkową, tzn. wynikającą z programu studiów oraz wpis  

o jej odbyciu do suplementu do dyplomu jeśli praktyka jest nieobowiązkowa, tzn. nie 

jest objęta programem studiów. 

13. Zasady otrzymywania pomocy materialnej w czasie pobytu za granicą oraz po 

powrocie z wyjazdu są określone w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku. Zasady te nie dotyczą tzw. wczesnych absolwentów. 

14. Studenci wyjeżdżający na praktykę znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą 

finansowani z programu Erasmus+ i dodatkowo będą otrzymywać 100 euro 

miesięcznie. Przynależność do grupy studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie 

definiowana przez fakt kwalifikowania się w uczelni do stypendium socjalnego w 

chwili podejmowania przez komisję kwalifikacyjną decyzji o kwalifikacji na wyjazd 

na praktykę w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku. 

15. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności będą finansowani z programu 

Erasmus+. Mogą oni ubiegać się o dodatkowe środki dla osób niepełnosprawnych 

zgodnie z zasadami programu, które rozliczane będą po kosztach rzeczywistych. 

16. Wysokość grantu oraz ewentualne koszty podróży w ramach umowy Erasmusa+ 

zawartej w 2021 roku dostępne są na stronie internetowej uczelni.  

17. Dokumenty, które student musi złożyć przed wyjazdem za granicę: 

1) podanie o zgodę na wyjazd za granicę do Dyrektora Instytutu; 

2) formularz aplikacyjny; 

3) oświadczenie finansowe (z potwierdzonym przez bank numerem konta, na które 

ma być przelewane stypendium).  

Ponadto student podpisuje porozumienie o programie praktyk. 

18. Kwalifikacji dokonuje powołana do tego celu komisja, a o wynikach naboru informuje 

kandydatów koordynator Erasmus+. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej ubiegającemu 

się o wyjazd studentowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się  

w terminie 7 dni o daty powiadomienia. Organem odwoławczym jest Rektor. 

19. Uczelniany koordynator Erasmus+ przechowuje przez okres pięciu lat pełną 

dokumentację z naboru.  

20. Koszty ubezpieczenia za okres pobytu za granicą studenci pokrywają we własnym 

zakresie. Student zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie od kosztów leczenia, 

nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na cały czas trwania pobytu 

wraz z podróżą. 

 

 

 

 

 


