
 
 

Zasady realizacji praktyk zagranicznych przez studentów  

i absolwentów WSIiE TWP w ramach programu Erasmus+   

w roku akademickim 2019/2020 

 
 

1. Zasady ogólne 
 

1.1 Wyjazdy w programie Erasmus+ mogą być realizowane w: 
 

1.1.1. Krajach członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, 
Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

 
1.1.2. Krajach spoza Unii Europejskiej: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii 
 

1.2. Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus może posiadać dowolne   
 obywatelstwo. 
 
1.3. Studenci muszą prowadzić swoje działania związane z mobilnością w kraju programu 

innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj, w którym student zamieszkuje podczas 
studiów.  

 
1.4. Okres praktyki zagranicznej może obejmować również czas studiów realizowanych za 

granicą. Praktyka włączona jest wówczas do porozumienia o programie nauczania, a 
stawki wypłacanego stypendium odnoszą się do wysokości dofinansowania 
obowiązującego dla wyjazdów na część studiów.   

 
1.5. Niniejsze zasady realizacji praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ odnoszą 

się zarówno do studentów jak i absolwentów WSIiE TWP w Olsztynie, za wyłączeniem 
możliwości ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością, 
bądź w trudnej sytuacji materialnej. 
 

 
2. Kryteria formalne uprawniające do wyjazdu na zagraniczną praktykę Erasmusa  

 
2.1. Podstawowym kryterium uprawniającym do wyjazdu na zagraniczne praktyki Erasmusa jest 

status studenta WSIiE TWP (uczelni macierzystej) oraz znajomość języka obcego w stopniu 
umożliwiającym realizację praktyki. 

 

2.2. Wyjazd na praktyki może być realizowany już zarówno na studiach I (studia licencjackie)  
jaki i II stopnia (studia magisterskie) niezależnie od tego czy są to studia stacjonarne czy 
niestacjonarne.  

 

2.3. Praktyki zagraniczne programu Erasmus+ realizować mogą również absolwenci WSIiE 
TWP w Olsztynie. W przypadku absolwentów praktyka zagraniczna musi się zakończyć w 
ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów. Długość pobytu jest wliczana do łącznego 
czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, których jest absolwentem. 



 
 

 

2.4. Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie 
trwania do 12 miesięcy na każdy cykl studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w 
zakresie mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania z funduszy UE jest wliczane w ten 
maksymalny czas trwania. 

 

2.5. Wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki zawodowe realizowane w odrębnych instytucjach 
oraz terminach, mimo że ich realizacja przewidziana jest w ramach jednego roku 
akademickiego, wymagają przystąpienia do osobnej procedury rekrutacyjnej. Uzyskanie 
dofinansowania na kolejne wyjazdy zależne jest od funduszy, którymi dysponuje uczelnia na 
dany rok akademicki. 

 

2.6. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące. Minimalny okres 
pobytu na praktyce odnosi się tylko do okresu realizacji praktyki i nie zawiera czasu 
ewentualnego przygotowania językowego. 

 

2.7. W trakcie realizacji praktyki studenci nie mogą przebywać na urlopie dziekańskim. 
 

2.8. Instytucje, w których można zrealizować praktykę to np. uczelnie, instytuty naukowe, 
placówki badawcze, placówki oświatowe,  przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, 
stowarzyszenia, partie polityczne i in.   

 

2.9. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach 
zarządzających programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych Polski 
(ambasadach, konsulatach itd.). Wykaz tych instytucji znajduje się na stronie: 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm   

 

 
3. Zasady finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne Erasmusa 

 
3.1. Studenci wyjeżdżający na praktykę do instytucji partnerskich otrzymują dofinansowanie w 

postaci grantu, którego miesięczna stawka zależna jest od kraju wyjazdu i wynosi 
odpowiednio: 

 
Tabela 1 Miesięczne stawki stypendium na wyjazdy na praktykę zagraniczną  
w programie Erasmus+ 

 

Grupy krajów 
Miesięczna stawka stypendium  

– wyjazdy na praktykę zagraniczną 

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 
Wielka Brytania 

600 EURO 

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Estonia, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Włochy 

550 EURO 

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, FYROM (była 
republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 

500 EURO 

 
 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm


 
 

3.2. Wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania podczas wyjazdu przyznanych 
stypendiów krajowych (socjalnych i in.). 

 
3.3. Uczelnia przyjmująca nie ma prawa żądać od studenta opłat za naukę, może natomiast 

pobierać pewne opłaty na pokrycie kosztów związanych np.: z ubezpieczeniem, 
członkostwem w organizacji studenckiej czy korzystaniem z różnych materiałów 
(fotokopiarki, materiały laboratoryjne, itp.) na takiej samej zasadzie jaka obowiązuje 
studentów lokalnych. 

 
3.4. WSIiE TWP w Olsztynie może nadal pobierać opłatę za studia od wyjeżdżających 

studentów – decyzję o ewentualnym zwolnieniu z całości lub części czesnego podejmuje 
Rektor w odpowiedzi na indywidualny wniosek kandydata. 
 

3.5. Uczelnia może zdecydować o stosowaniu kategorii wyjazdów bez grantu, w przypadku 
których student otrzymuję zgodę na wyjazd na studia zagraniczne, lecz nie otrzymuje 
stypendium. 
 

3.6. Zasady dotyczące finansowania i warunków realizacji wyjazdu określone są w 
indywidualnej umowie finansowej podpisanej przed rozpoczęciem mobilności.  

 
4. Zasady rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ 

 
1.1. Rekrutacja na praktyki zagraniczne realizowane w roku akademickim 2019/2020 ma 

charakter ciągły (ze skutkiem na koniec każdego miesiąca) i trwa do 28 lutego 2020 roku. 
 

4.1.1. W przypadku niewykorzystania funduszy w ramach dostępnej puli lub pozyskania 
dodatkowych środków, uczelnia może ogłosić dodatkową rekrutację, której terminy 
określone zostaną odrębnie na stronie internetowej uczelni w zakładce programu 
Erasmus+. 

 
4.2. Student ubiegający się o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 

składa następujące dokumenty: 
 

4.2.1.  Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy. 
4.2.2.  Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej w semestrze/roku 

akademickim poprzedzającym termin zakończenia rekrutacji. 
4.2.3.  CV w języku angielskim lub w języku kraju wyjazdu (mile widziany format Europass: 

https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae 
4.2.4. List motywacyjny w języku angielskim lub w języku kraju wyjazdu. 
4.2.5.  Posiadane zaświadczenie o znajomości języka obcego, przynależności do organizacji 

studenckich, itp. (jeśli dotyczy). 
4.2.6. Kopia decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego (jeśli dotyczy), 
4.2.7. Kopia dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).  
4.2.8. W przypadku realizacji części lub całości praktyki w okresie roku akademickiego: 

zgody Dziekana macierzystego Wydziału na wyjazd celem realizacji praktyki 
zagranicznej w określonym terminie z uzgodnieniem trybu, w jakim nastąpi zaliczenie 
przez studenta okresu studiów, w którym realizowana będzie praktyka. 

 
4.3. Dokumenty należy składać w Biurze współpracy zagranicznej, mieszczącym się w budynku 

WSIiE TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, pok. 115. 
 

4.4. Rekrutacja będzie obejmowała 3 etapy:  

https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae


 
 

 
4.4.1. Wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów określonych 

w punkcie 4.2. 
4.4.2. Test językowy. 
4.4.3. Rozmowa kwalifikacyjna. 

 
4.5. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są wyniki w nauce oraz znajomość języka, w którym 

realizowana będzie praktyka. 
 

4.6. W przypadku dużej liczby kandydatów mogą zostać wprowadzone dodatkowe kryteria 
selekcji, tj. przynależność do organizacji studenckich, dodatkowe osiągnięcia, przebyte 
kursy, szkolenia, itp. 

 
4.7. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Uczelniana komisja rekrutacyjna w składzie: 
 

4.7.1. Dziekan Wydziału, którego studentem jest osoba ubiegająca się o wyjazd. 
4.7.2. Uczelniany Koordynator programu Erasmus+. 
 

4.8. Ewentualne odwołania kierować można do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
5. Postępowanie wobec zakwalifikowanych osób 

 
5.1. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do skompletowania i podpisania następujących 

dokumentów: 
 

5.1.1. Porozumienia o programie praktyki (LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS). 
Porozumienie o programie praktyki podpisują: student, osoba odpowiedzialna za 
uznanie praktyki w instytucji przyjmującej oraz Rektor lub Dziekan odpowiedniego 
Wydziału Uczelni macierzystej. 

5.1.2. Umowy z uczelnią macierzystą regulującą warunki wyjazdu oraz wysokość  
  i sposób wypłaty  stypendium. 

5.1.3. Potwierdzenia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu za granicą (ubezpieczenia 
zdrowotnego - np. w formie Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej 
na czas podróży i pobytu w instytucji zagranicznej). 

 
5.2. Uczestnik wyjazdu posiadający polskie obywatelstwo jest zobowiązany zarejestrować się w 

serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (link do serwisu: 
https://odyseusz.msz.gov.pl). 
 

5.3. Uczestnik zobowiązany jest również do zapoznania się z informacjami pod hasłem 
„Bezpieczny wyjazd zagraniczny”, do których linki znajdują się w zakładce Erasmus+ dla 
studentów. 
 

5.4. Zarówno przed wyjazdem jak i po powrocie osoby zakwalifikowane do wyjazdu na praktykę 
programu Erasmus+ zobowiązane są do napisania testu biegłości językowej on-line 
dostępnego na stronie: http://erasmusplusols.eu/. Wynik tego testu nie wpływa na 
dopuszczenie studenta do wyjazdu. Ma on na celu monitorowanie kompetencji językowych 
zdobytych podczas mobilności zagranicznej. 
 

https://odyseusz.msz.gov.pl/
http://erasmusplusols.eu/


 
 

5.5. Studentowi zakwalifikowanemu do realizacji praktyki zagranicznej w ramach programu 
Erasmus+ przysługuje profesjonalny, bezpłatny kurs językowy online na platformie OLS 
(http://erasmusplusols.eu/pl/kursy-jezykowe) . Dostęp do ww. platformy student 
otrzymuje od Uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 14 dni od podpisania 
umowy na realizację wyjazdu. 

 
5.6. Kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom mobilności, którzy w 

pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest 
realizowany w języku, w którym wypełniony został test biegłości językowej i nie ma 
możliwości dokonania zmiany na inny język. 

 
5.7. Zakwalifikowany student może na czas wyjazdu wyznaczyć pełnomocnika do załatwiania 

spraw związanych ze studiowaniem w uczelni macierzystej. Pełnomocnictwo na piśmie 
student składa w dziekanacie Wydziału. 
 

 
6. Zmiany w Porozumieniu o programie praktyki. 
 

6.1. W sytuacji, gdy Porozumienie o programie praktyki nie może zostać zrealizowane w 
pierwotnym kształcie istnieje możliwość do dokonania zmian w Porozumieniu polegających 
na zamianie zakresu obowiązków, ich odrzuceniu lub dodaniu. 
 

6.2. Zmiany mogą być wprowadzone pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana macierzystego 
Wydziału w terminie do 1 miesiąca od rozpoczęcia praktyki w zagranicznej 
instytucji/przedsiębiorstwie.  
 

6.3. Jeśli praktyka zagraniczna realizowana jest w trakcie roku akademickiego, studenci 
zobowiązani są do zaliczenia zaległości powstałych podczas ich pobytu za granicą.  

 
7. Uznawanie praktyki zagranicznej w ramach programu ERASMUS+ 
 

7.1. Uznanie praktyki następuje poprzez wpis informacji o zrealizowaniu praktyki do suplementu 
do dyplomu (uznanie praktyki Erasmus+ jako praktyki o charakterze nieobowiązkowym). 
 

7.2. Student może ubiegać się o zaliczenie zagranicznej praktyki w ramach programu Erasmus+ 
jako obowiązkowej praktyki wynikającej z toku studiów. Podstawowym warunkiem 
uzyskania zgody na ww. zaliczenie jest zgodność programu zrealizowanej za granicą praktyki 
z instrukcją praktyki zawodowej dla danej specjalności.  

 
8. Przedłużenie pobytu na praktyce zagranicznej Erasmusa 

 
8.1. Student ma prawo do przedłużenia pobytu na praktyce, przy zachowaniu warunku 

określonego w punkcie 2.4.  
8.2. W celu przedłużenia pobytu na praktyce student powinien: 

 
8.2.1.Uzyskać zgodę instytucji przyjmującej, 
8.2.2.Uzyskać zgodę Dziekana macierzystego Wydziału, 
8.2.3. Przygotować Porozumienie o programie praktyki na okres przedłużenia pobytu. 

 
8.3. Po uzyskaniu zgody i ustaleniu Porozumienia studenci podpisują aneks do umowy 

finansowej z uczelnią macierzystą. 
 

http://erasmusplusols.eu/pl/kursy-jezykowe


 
 

8.4. Studenci planujący przedłużyć pobyt na praktyce muszą liczyć się z koniecznością 
całkowitego finansowania przedłużonego okresu.  

 
9.   Rozliczenie ze stypendium 

 
9.1. W ciągu dwóch tygodni (14 dni kalendarzowych) od daty kończącej okres praktyki  
       student ma obowiązek przedłożenia Zaświadczenia o pobycie w instytucji przyjmującej z 

datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu odpowiadającymi okresowi, na który wypłacone 
zostało stypendium z potwierdzeniem zrealizowania programu określonego w 
Porozumieniu o programie praktyki.  

 
9.2. W ciągu 30 dni od daty ukończenia mobilności student obowiązkowo wypełnienia test 

biegłości językowej, o którym mowa w punkcie 5.4. Test biegłości językowej po powrocie z 
wyjazdu dotyczy tego samego języka, w którym wypełniany był test biegłości przed 
wyjazdem. 

 
9.3. Obowiązkiem powracającego stypendysty jest także wypełnienie Indywidualnego Raportu 

Uczestnika (w formie ankiety on-line), do którego dostęp otrzyma automatycznie w 
ostatnim dniu pobytu na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Termin wypełnienia ww. 
raportu to 30 dni od daty ukończenia mobilności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


