
PRAKTYKI 

  

 

       Oferta praktyki zagranicznej w Programie Erasmus jest skierowana w pierwszej kolejności 

do tych studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zgodnie z obranym kierunkiem 

studiów oraz poznać specyfikę pracy w przyszłym zawodzie. Studenci-uczestnicy mogą  

w ramach praktyki zagranicznej odbyć obowiązkowe praktyki studenckie - przy częściowym 

pokryciu kosztów wyjazdu i pobytu za granicą z funduszy Programu. Podstawowym warunkiem 

udziału w programie praktyk zagranicznych Erasmus są pozytywne wyniki nauczania, dobra 

znajomość języka obcego, samodzielność i odpowiedzialność. 

       Praktyki w polskich instytucjach/firmach/przedstawicielstwach mogą być realizowane tylko 

wyjątkowo, pod warunkiem, iż te instytucje/firmy/przedstawicielstwa mają stosowny status 

prawny w kraju docelowym, a językiem komunikacji nie jest język polski. 

       W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na praktykę tzw. "wczesnych absolwentów", 

pod warunkiem, że zostaną przyjęci do programu praktyk jeszcze jako studenci. Praktyka musi 

się odbyć w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.  

Organizacją przyjmującą w ramach praktyk może być: 

 każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub  

w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją 

może być: 

   - publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym   

     przedsiębiorstwa społeczne);    

   - organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;   

   - partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe,  

     stowarzyszenia rzemieślnicze/zawodowe; 

   - instytut badawczy; 

   - fundacja; 

   - szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie). 

 

 organizacja niekomercyjna, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa; 

 instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi 

informacyjne; 

 instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca Kartę Erasmusa dla 

szkolnictwa wyższego. 

 

 

 



Informacje dodatkowe 

W związku z realizacją umowy finansowej  nr 2016-1-PL01-KA103-023536 na rok akademicki 

2016/17 Uczelnia przyjęła zasadę, że dofinansowanie wyjazdu studenta na studia zagraniczne 

jest przyznawane na okres do 5 miesięcy. Dofinansowanie wyjazdu na praktykę 

zagraniczną jest przyznawane na okres od 2 do 3 miesięcy. 

Od początku roku akademickiego 2016/17 dodatek socjalny przyznawany w projekcie 

Erasmus+/PO WER będzie przyznawany także przy wyjazdach na praktykę 

zagraniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


