
PRAKTYKI ERASMUS+ - STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENT (SMP) 

 

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ studenci WSH w Lesznie mają możliwość odbycia praktyki 

zagranicznej w przedsiębiorstwach/instytucjach zarejestrowanych na terenie jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Turcji. 

Praktyka zagraniczna może trwać od 2 do 12 miesięcy w ramach danej edycji programu. Uczelnia w 

ramach funduszy Erasmus+ gwarantuje pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem 

i pobytem na praktyce zagranicznej, na okres do 3 miesięcy. 

 

Co należy zrobić by odbyć praktyki w ramach Erasmus+? 

 

ZNAJDŹ INSTYTUCJĘ, W KTÓREJ CHCESZ ODBYĆ PRAKTYKI 

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów i zakresem praktyk studenckich. 

Do firmy/instytucji, w której chcesz odbyć praktykę wyślij swoje CV i list motywacyjny, w którym 

zaprezentujesz swoją osobę oraz zaznaczysz dlaczego chciałbyś odbyć praktyki w tej instytucji. W liście 

zaznaczyć również, że praktykę chcesz odbyć w ramach programu Erasmus+. 

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedź od praktykodawcy, ustal wstępnie termin odbycia praktyki, 

zapytaj o kwestię zakwaterowania i ewentualnego dodatkowego wsparcia finansowego, a także 

o możliwość uzyskania wstępnego programu praktyki. 

Uwaga! Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach związanych 

z zarządzaniem funduszami unijnymi, a także w instytucjach dyplomatycznych i przedstawicielstwach 

własnego kraju. 

ZGŁOŚ SIĘ DO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS+ W WSH 

 

Odpowiednio wcześniej poinformuj koordynatora o chęci odbycia praktyki w wybranej instytucji, gdyż 

Uczelnia musi się skontaktować z wybranym praktykodawcą. Poproś koordynatora o zaakceptowanie 

programu ustalonego wcześniej w porozumieniu z praktykodawcą lub wspólnie określcie program 

praktyki, który następnie będzie przedstawiony instytucji zagranicznej. 

Na planowaną rozmowę rekrutacyjną przyjdź z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, wysłanym 

do praktykodawcy CV i listem motywacyjnym oraz potwierdzeniem chęci przyjęcia na praktyki. 

Znajdziesz go na stronie internetowej WSH w zakładce Erasmus+/Student.  

 

 



Kryteria kwalifikowania na praktykę w ramach Erasmus+: 

• profil instytucji przyjmującej odpowiadający kierunkowi studiów i specjalizacji studenta, 
• dobra znajomość języka angielskiego lub języka urzędowego kraju, w którym odbywać się 

będzie praktyka, 
• dobra średnia ocen z ukończonych semestrów studiów, 
• kryteria formalne (status studenta PO, ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, 

obywatelstwo kraju uczestniczącego w Erasmus+, student nie może przebywać na urlopie 
dziekańskim ani być urlopowany). 

SPRAWDŹ CZY SIĘ DOSTAŁEŚ 

Po przeprowadzonej rozmowie rekrutacyjnej otrzymasz e-mail od koordynatora z informacją o 

zakwalifikowaniu się na wyjazd lub odrzuceniu Twojej aplikacji. 

 

WYPEŁNIJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY 

Wypełnij wymienione dokumenty:  

• Learning Agreement for Traineeship - program praktyki uzgodniony z firmą/instytucją oraz 
koordynatorem programu Erasmus+ 

• Konto bankowe - formularz PLN I EURO 
• Kopię wymaganego ubezpieczenia 

Niezbędne dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana na co najmniej miesiąc przed planowanym 

wyjazdem na praktykę.  

 

PODPISZ UMOWĘ, ODBIERZ GRANT, WYPEŁNIJ TEST JĘZYKOWY 

Na dwa tygodnie przed wyjazdem zostanie przygotowana dla Ciebie. 

Otrzymane stypendium w ramach Erasmusa+ jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy 

kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym. Wartość 

stypendium wynika z określonej w umowie długości czasu odbycia praktyki w instytucji znajdującej się 

na teranie kraju przynależącego do jednej z grup. 

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

Brytania - 620 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium 

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, 

Włochy – 600 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium 

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, 

Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja, - 550 EUR za każdy miesiąc pobytu na stypendium 

Przed wyjazdem wypłacone zostaje 90% grantu, pozostałe 10% jest wypłacone po rozliczeniu się ze 

swojej mobilności.  



Otrzymasz link w systemie Online Linguistic Suppor do testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu mobilności.. Po wypełnieniu testu, otrzymasz darmowy kurs on-line z języka 

angielskiego lub języka kraju, w którym odbędzie się mobilność. Wynik testu nie wypływa na decyzję o 

wyjeździe. Wypełnienie testów jest obowiązkowe, jest warunkiem pełnego rozliczenia z wyjazdu. 

ROZLICZENIE Z WYJAZDU 

Celem sfinalizowania mobilności, w terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student 

zobowiązany jest do: 

• WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE 

Link do ankiety przesłany zostanie automatycznie na adres e-mail podany przez studenta w formularzu 

zgłoszeniowym.  

• PRZEDŁOŻENIA ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O DŁUGOŚCI POBYTU 

Dokument ten jest wydawany przez instytucję partnerską i zawiera informację dotyczącą długości 

pobytu studenta na praktyce. Daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z rzeczywistym czasem 

trwania stypendium. W celu prawidłowego rozliczenia długości pobytu, daty widniejące na certyfikacie 

porównywane są do tych z umowy zawartej pomiędzy uczelnią macierzystą a studentem.  Dokument 

należy złożyć w Biurze Dziekana. 

• WYPEŁNIENIA TESTU JĘZYKOWEGO 

Test wypełnia się w systemie OLS – link i hasło zostają wysłane na e-mail. Test ma na calu weryfikację 

przyrostu kompetencji językowych. Nie ma charakteru egzaminacyjnego. Jest obowiązkowy do 

otrzymania ostatnie transzy stypendium. 


