
                                                                            
 
Ogłasza nabór na praktyki zagraniczne w Programie Erasmus+        
w roku akademickim 2022/2023: 
 

I. KRYTERIA WYJAZDU: 
 

1. Kwalifikowani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
wszystkich kierunków i specjalności studiów. 

2. Studenci szukają zagranicznego pracodawcy we własnym zakresie. 
3.  Praktyka trwa 2-3 miesiące w okresie wakacyjnym, tj. pomiędzy 1 lipca 2022 
a 30 września 2022 r. lub 1 lipca 2023 a 30 września 2023 r. 
4.  W praktyce w ramach Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci po pierwszym 
roku studiów.  
5. Praktyka może być praktyką wynikającą z programu studiów – obowiązkową    
lub praktyką dodatkową. 
6. Niezależnie od tego, czy praktyka jest obowiązkowa, czy dodatkowa musi być 
powiązana z kierunkiem studiów. 
7. Studenci ostatniego roku studiów mogą ubiegać się o wyjazd na praktykę 
zagraniczną jako tzw. wcześni absolwenci. Praktyka musi się wtedy zakończyć 
maksymalnie po 12 miesiącach od momentu skończenia studiów. 

 
 

II. DOKUMENTY – FORMA, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA 
 

1. Formularz zgłoszeniowy dostępny u uczelnianego koordynatora Programu 
Erasmus+ lub na stronie internetowej uczelni www.puz.wloclawek.pl należy 
wypełnić i złożyć w terminie do 22 kwietnia 2022 r.  
u uczelnianego koordynatora programu, ul. 3 Maja 17, pokój 33. 

2. Podanie do Dyrektora Instytutu o wyrażenie zgody na praktykę zagraniczną 
należy złożyć we wskazanym wyżej terminie do sekretariatu odpowiedniego 
instytutu.  

3. Oświadczenie o średniej z przebiegu studiów przygotowane na wniosek 
studenta przez sekretariaty odpowiednich instytutów należy dołączyć do 
formularza zgłoszeniowego. 

4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć również opinię Kierownika 
Zakładu. 

 
III. FORMA SPRAWDZANIA I OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATA 
 

1. Kryteria kwalifikacji kandydatów na praktyki zagraniczne są następujące: 
 - procent wykorzystania „kredytu” programu Erasmus+, 
-  średnia ocen z przebiegu studiów, 



 -znajomość języka obcego, w którym prowadzona jest praktyka 
 w oparciu o test kompetencji językowych – nie dotyczy studentów filologii, 
 - pozytywna opinia Kierownika Zakładu. 

2. Student jest kwalifikowany na wyjazd, gdy spełnia kryteria wymienione  
w punkcie III/1 oraz uzyskał zgodę Dyrektora Instytutu na odbycie praktyki za 
granicą. 

 
IV. KOMISJA KWALIFIKACYJNA, JEJ SKŁAD I FUNKCJE CZŁONKÓW 
 

Skład komisji kwalifikacyjnej jest następujący: 
Kierownik Działu Nauczania – przewodniczący komisji 
Kierownik Zakładu Filologii Angielskiej – członek komisji 
Kierownik Zakładu Zarządzania – członek komisji 
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – członek komisji 
Koordynator Programu Erasmus – sekretarz komisji 

 
 

V. KONTAKT, POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. Osoby zainteresowane praktyką za granicą w ramach Programu Erasmus+ 
proszone są o zapoznanie się również z „Warunkami i trybem kierowania na 
wyjazdy zagraniczne studentów w ramach Erasmus+ w roku akademickim 
2022/2023.” 

2. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Waśk – Koordynator 
Programu Erasmus, ul. 3 Maja 17, p. 33, tel. 668 075 512, 54 231 60 80 
wew. 723 

 


