Praktyki w ramach programu Erasmus+
Student samodzielnie znajduje instytucję przyjmującą, której profil odpowiada jego kierunkowi
studiów i oczekiwaniom. Może w tym celu skorzystać z informacji zebranych w ankietach lub
portali z ofertami praktyk.
Instytucja przyjmująca musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, EOG lub
kandydujących - [Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)]. Nie można odbyć
praktyk w instytucjach unijnych, ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie
programami unijnymi (wykaz instytucji), a także w polskich placówkach dyplomatycznych.
Wymagania stawiane kandydatom:
Na wyjazdy na praktyki mogą być kwalifikowani studenci, którzy:


są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych,
wieczorowych i zaocznych)



w momencie wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej I rok studiów I stopnia, I
semestr studiów II stopnia lub I rok studiów III stopnia.



dysponują odpowiednim kapitałem mobilności

Ponadto, kandydaci do wyjazdu powinni:


wykazać zgodność programu praktyki z kierunkiem studiów, a realizacja programu i
rodzaj zadań muszę gwarantować tzw. międzynarodowy wymiar praktyki,



dobrze znać język obcy, który będzie językiem wiodącym praktyki,



posiadać dobrą średnią ocen z całego przebiegu studiów, ustaloną na wydziale i
poświadczoną przez dziekanat

Rekrutację na Wydziale przeprowadza w imieniu Dziekana dr Przemysław Charzyński,
Pełnomocnik ds. mobilności we współpracy z dr Marcinem Świtoniakiem, opiekunem praktyk,
na zasadach zgodnych z wymogami formalnymi Programu Erasmus+.
O zakwalifikowaniu na wyjazd na praktykę Erasmus+ decyduje dostępność środków
finansowych oraz data złożenia kompletu dokumentów w Biurze Programów Międzynarodowych
tj.:


formularz aplikacyjny on-line



porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)



skierowanie na praktykę

Terminy rekrutacji:


obowiązuje otwarty tryb naboru, do momentu wyczerpania środków,



rekrutacja ma charakter ciągły, niezależnie od zakończenia semestru/roku akademickiego,

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE realizowane będą jedynie praktyki trwające od
2 do 3 miesięcy.
Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na praktyki w roku 2015/16 zostały określone
przez Narodową Agencję Programu Erasmus+:


I grupa - 600 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein,
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy



II grupa - 500 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja



III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, była Republika Jugosławii Macedonia
(FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Studenci, którzy będą odbywali praktykę jako absolwenci, muszą przystąpić do rekrutacji jeszcze
jako studenci ostatniego roku studiów (co oznacza konieczność zakwalifikowania się studenta
na wyjazd przed ukończeniem studiów). Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć przed
upływem 12 miesięcy od ukończenia studiów. Data ukończenia studiów jest rozumiana zgodnie z
przepisami odpowiednio Regulaminu Studiów lub Regulaminu studiów doktoranckich,
obowiązujących w UMK. W przypadku wyjazdów absolwenckich, obowiązują dodatkowe
dokumenty: umowa wekslowa, deklaracja wekslowa i weksel in blanco, które będą
sporządzane indywidualnie dopiero w momencie podpisywania umowy. Wzory dokumentów są
dostępne w zakładce "Formularze on-line i dokumenty", po zalogowaniu się na indywidualne
konta systemu USOS.

