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WYJAZDY STUDENTÓW 

PRAKTYKA ERASMUS+ 

CEL 
 

Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją 

odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale 

także zaliczaną do dorobku studenta;  

 

 

Zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu 

praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku 

międzynarodowym oraz rozwój kompetencji  

właściwych dla pracy w takim środowisku. 

 



WYJAZDY STUDENTÓW 

Kto może wziąć udział w programie ? 

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: 

* dziennych / zaocznych licencjackich 

* dziennych / zaocznych magisterskich 

* jednolitych magisterskich 

* doktoranckich 

w tym: obywatele innych krajów studiujących na UP 

 

Studenci, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym I rok studiów i nie 

przebywają na urlopie dziekańskim 

 

Absolwenci – w okresie 12 m-cy od zakończenia studiów, warunek 

konieczny: wzięcie udziału w rekrutacji przed zakończeniem studiów!  
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WYJAZDY STUDENTÓW 

MIEJSCE 

 

Możliwość realizacji praktyki w wybranych przez Studenta placówkach 

zlokalizowanych we wszystkich krajach programu 

 

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do 

zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, 

organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji 

państwowej, muzea, biblioteki, szpitale, instytucje unijne oraz do 

placówek dyplomatycznych za granicą. 
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WYJAZDY STUDENTÓW 

CZAS TRWANIA 

 

Wyjazd na okres min. 2 miesięcy. Okres finansowania 

zapewniony przez Uczelnię to 2 miesiące 
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WYJAZDY STUDENTÓW 
PRAKTYKA ERASMUS+ 

Aplikacja w 

systemie Webcon 

Wyniki 

rekrutacji 
Internship 

confirmation 

Learning 

Agreement  

Student 

Mobility for 

Traineeships 

Zgoda na 

nieobecność na 

zajęciach* 

Aktualne dokumenty stanowią załącznik do zasad rekrutacji i realizacji 

praktyk Erasmus+ publikowanych na stronie BWM! 



WYJAZDY STUDENTÓW 

INFORMACJE DODATKOWE  
 

Nie ma przeciwskazań, aby stypendysta/praktykant 
otrzymywał wynagrodzenie od praktykodawcy. Nie ma to 
wpływy na wysokość przyznanego stypendium. 

 

Student nie może przebywać (w trakcie stypendium) na 
urlopie dziekańskim, ani być urlopowany oraz powinien 
mieć zaliczony ostatni semestr studiów poprzedzający 
praktykę. 

 

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może 
spowodować przedłużenia całego okresu studiów.  
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