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Gdzie można realizować praktykę?

• w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE,

Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja),

• w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

placówkach naukowo-badawczych, (np. pracownie

architektoniczne, muzea, biblioteki, etc.),

• w uczelniach wyższych, które posiadają KARTĘ ECHE (Erasmus

Charter for Higher Education).

Szwajcaria nie bierze udziału w programie Erasmus+.
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Kto może wyjechać

• studenci PW zarejestrowani na I (po bezwarunkowym

ukończeniu I roku), II lub III stopniu studiów,

• Absolwenci PW – warunkiem koniecznym jest udział

w rekrutacji na ostatnim roku studiów, w trakcie nauki.
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Na ile i kiedy można wyjechać

Min. 2 miesiące – max. 12 miesięcy

Łączna długość pobytu nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach

jednego cyklu studiów.

Praktyka absolwencka musi rozpocząć i zakończyć się w ciągu

12 miesięcy od dnia obrony.
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Dofinansowanie

Grant przyznawany jest na max. 3 miesiące.

Jest to forma dofinansowania i nie pokrywa pełnych kosztów

pobytu.

Dofinansowanie wyliczone z dokładnością do jednego dnia.

Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę na dłuższy okres, np.

6 miesięcy z tzw. łączonym dofinansowaniem: 3 miesiące z grantem

i 3 miesiące z tzw. „dofinansowaniem zerowym”.

Instytucja przyjmująca może zaoferować: „kieszonkowe”,

zakwaterowanie, wyżywienie, refundację kosztów dojazdów.
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Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na wydziale i ma charakter ciągły, do

wyczerpania środków.

Podstawowe kryteria rekrutacyjne:

• średnia ocen z toku studiów (wydział określa wysokość średniej

umożliwiającej aplikowanie na praktyki),

• potwierdzona znajomość języka obcego, w którym ma się odbyć

planowana praktyka – min. B2.

Wydziały mogą ustalić wewnętrzne, dodatkowe kryteria

rekrutacyjne.



7Dokumenty aplikacyjne składane na 
wydziale w trakcie rekrutacji

• CV – sugerowane CV Europass,

• list motywacyjny,

• zaświadczenie o znajomości języka, w którym ma odbywać się 

praktyka - poziom min. B2,

• opcjonalnie: Learning Agreement for Traineeships podpisany 

przez instytucję przyjmującą.



8Dokumenty składane 
w biurze programu Erasmus+

• formularz aplikacyjny,

• kopia dokumentów złożonych na wydziale: CV, list 

motywacyjny, zaświadczenie o znajomości języka, w którym ma 

odbywać się praktyka, 

• list intencyjny lub Learning Agreement for Traineeships

podpisany przez instytucję przyjmującą.

Osoby zrekrutowane , które złożą dokumenty aplikacyjne do CWM,

donoszą w terminach późniejszych podpisany LAfT.
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Zakwalifikowanie się na wydziale nie jest jednoznaczne

z wyjazdem na praktykę.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność

złożenia w biurze UAPE przez osobę zrekrutowaną na wydziale,

wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę oraz przez

wydziałowego koordynatora ds. programu Erasmus+ dokumentu

„Learning Agreement for Traineeships”.

Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę

zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok

akademicki przez Narodową Agencję.



10Wypłata stypendium

Na miesiąc przed wyjazdem osoba, której przyznano

dofinansowanie musi dostarczyć do UAPE:

• Wniosek S – z podpisem Dziekana oraz koordynatora

wydziałowego,

• formularz – konto bankowe,

• kopia karty EKUZ,

• kopia ubezpieczenia NNW i OC,

• zaświadczenie o statusie studenta/absolwenta.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów student podpisuje umowę

z UAPE.
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Wypłata stypendium

Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy z UAPE

i odbywa się w 2 ratach:

• pierwsza rata przed wyjazdem (70 % grantu), max. w ciągu 30 dni,

• druga rata (30% grantu) po powrocie i rozliczeniu się, max.

w ciągu 45 dni.

Nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE!!!

Nie wolno łączyć wyjazdu na praktykę w ramach Erasmus+

z realizacją innego grantu!!!
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Rozliczenie wyjazdu

W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia praktyki należy

dostarczyć do biura UAPE następujące dokumenty:

• trzecią część LAfT (Traineeship Certificate) podpisaną

i opieczętowaną przez instytucję przyjmującą,

• formularz – konto bankowe,

oraz

• przesłać mailowo wrażenia z praktyki (wzór na stronie CWM),

• wypełnić test językowy on-line po powrocie,

• wypełnić ankietę stypendysty on-line (e-mail generowany

automatycznie przez system Komisji Europejskiej).
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Wysokość dofinansowania

Grup
a

Kraje
Miesięczna 

stawka 
dofinansowani

a w EURO

I
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, 
Szwecja, Wielka Brytania

600

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

550

III
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
FYROM(Była Republika Jugosławii 
Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry

500


