
Regulamin wymiany studentów w ramach programu Erasmus+  
(wyjazdy na praktyki) w roku akademickim 2014/2015 

Zatwierdzony przez Radę Wydziału WSE UAM 18.06.2014r. 
 

§ 1 
Wyjazd na praktykę, finansowaną z programu Erasmus+ trwa minimum 2 miesiące. 
 

§ 2 
Praktyka w ramach programu Erasmus+ powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje 
i mieć międzynarodowy charakter. Praktyka nie moŜe odbywać się w instytucjach unijnych 
ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, polskich 
placówkach dyplomatycznych z siedzibą za granicą. 

 

§ 3 
Praktyka w ramach programu Erasmus+ moŜe mieć charakter obowiązkowy (jako integralna 
część programu studiów) albo nieobowiązkowy (dający moŜliwość zdobycia dodatkowych 
kompetencji i umiejętności). W obu przypadkach praktyka w ramach programu Erasmus+ 
zostanie ujęta w suplemencie do dyplomu na podstawie dokumentu, w którym instytucja 
przyjmująca potwierdzi zrealizowanie praktyki. 
 

§ 4 
Student we własnym zakresie organizuje praktykę za granicą, a następnie składa 
u Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej i Praktyk Studentów w Programie 
Erasmus wniosek o dofinansowanie praktyk z programu Erasmus+. ZłoŜenie wniosku nie jest 
równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. 
 

§ 5 
Porozumienie o programie praktyki 

1. Podstawą realizacji wyjazdu w celu odbycia praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie 
o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowa między 
studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą. Porozumienie określa 
program i przebieg praktyki i jest podpisywane przez wszystkie trzy strony przed 
wyjazdem studenta. 

2. Porozumienie stanowi podstawę uznania i zaliczenia praktyki w ramach programu 
Erasmus+ przez WSE UAM. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki 
powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez WSE UAM. 

3. Zaliczenie praktyki obowiązkowej w ramach programu Erasmus+ jako ekwiwalentu 
praktyki, przewidzianej w planie studiów w instytucji macierzystej (WSE UAM) 
uzaleŜnione jest od spełnienia wymogów formalnych, przewidzianych prawem 
krajowym dla studiowanej specjalności. 

 

§ 6 
Po zakwalifikowaniu do udziału w praktyce w ramach programu Erasmus+ uczelnia 
macierzysta i student podpisują umowę finansową, która szczegółowo określa warunki 
odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania 
pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba 
rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp). 



 
§ 7 
Student wyjeŜdŜający na praktykę Erasmus+ (w trakcie trwania zajęć) musi wypełnić 
wniosek o indywidualną organizację studiów. 
 

§ 8 
Po zakończeniu praktyk student jest zobowiązany do przedstawienia Pełnomocnikowi 
Dziekana WSE ds. Wymiany Zagranicznej i Praktyk Studentów w Programie Erasmus 
potwierdzenia praktyki (Transcript of Work) oraz potwierdzenia wypełnienia ankiety 
programu Erasmus+ (on-line). 
 

§ 9 
Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ odbywa się cały rok akademicki, aŜ do 
wyczerpania miejsc stypendialnych. Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć u Pełnomocnika 
Dziekana WSE ds. Wymiany Zagranicznej i Praktyk  Studentów w Programie Erasmus. 
 

§ 10 
Wniosek o dofinansowanie praktyki w ramach programu Erasmus+ powinien się składać 
z następujących dokumentów: 

1. oryginał „Porozumienia o programie praktyki”, podpisanego przez instytucję 
przyjmującą oraz przez studenta; 

2. zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów (wg zasad 
określonych w Regulaminie Programu Erasmus+ na lata 2014-2020); 

3. potwierdzenie znajomości języka obcego, którym wnioskujący student posługiwać się 
będzie w instytucji przyjmującej. 

 

§ 11 
Rekrutacja do udziału w praktyce Erasmus+ odbywa się na zasadach ustanowionych 
w Regulaminie Programu Erasmus+ na WSE UAM. 
 

§ 12 
Wyjazdy absolwentów (recent graduates) na praktykę w ramach programu Erasmus+ 

1. Do wyjazdu na praktyki w programie Erasmus+ uprawnieni są recent graduates, czyli 
absolwenci WSE UAM, którzy ukończyli studia nie dłuŜej niŜ rok przed planowanym 
wyjazdem na praktykę.  

2. Absolwent musi zostać zrekrutowany do udziału w wyjeździe na praktykę przed 
ukończeniem studiów (datą obrony pracy licencjackiej/magisterskiej). 

3. Absolwent moŜe przebywać na wyjeździe stypendialnym maksymalnie 12 miesięcy, a 
pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów. 

4. Komisja Rekrutacyjna ustala corocznie liczbę miejsc przeznaczonych na wyjazdy na 
praktykę dla absolwentów (minimum 1 miejsce na rok akademicki). Komisja 
Rekrutacyjna wyznacza termin składania wniosków o dofinansowanie wyjazdów dla 
absolwentów, a takŜe termin rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych na 
zasadach ustanowionych w Regulaminie Programu Erasmus+ na WSE UAM.  


