MOŻLIWOŚCI WYJAZDU NA STUDIA
I PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ
W RAMACH PROGRAMU UE ERASMUS
Czy chciałabyś / chciałbyś poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nowe doświadczenie i spróbować życia akademickiego w innym kraju? Jeśli tak, Dolnośląska Szkoła Wyższa oferuje Ci możliwość spędzenia okresu studiów za granicą jako studentowi ERASMUSa w jednej z uczelni
europejskich, z którymi nasza uczelnia prowadzi współpracę. Możesz też w ramach programu
zrealizować praktykę zagraniczną.

GDZIE MOŻESZ WYJECHAĆ?
Na studia: to zależy od dziedziny, którą studiujesz i od tego, z jakimi uczelniami europejskimi
Twój wydział ma podpisane umowy bilateralne. Uczelnie partnerskie DSW znajdują się w 18
krajach Europy i w Turcji.
Na praktykę: wszystkie kraje Unii Europejskiej i EOG.
Praktyka musi być związana z Twoim kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako obowiązkową
i wtedy stanowi ona część programu studiów albo jako praktykę nieobowiązkową. Praktyka
nieobowiązkowa jest zaliczana do dorobku studenta.

JAK DŁUGO MOŻESZ STUDIOWAĆ ZA GRANICĄ?
Od 3 miesięcy (minimum) do jednego roku akademickiego (maximum). By móc wyjechać na
studia, powinieneś być studentem co najmniej drugiego roku.

JAK DŁUGO MOŻE TRWAĆ PRAKTYKA ZAGRANICZNA?
Od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego. Możliwe jest również w
ramach jednego wyjazdu połączenie studiów zagranicznych z praktyką, wtedy łączny czas
pobytu za granicą może trwać minimalnie 3 miesiące (np. 2 miesiące studia + 1 miesiąc praktyka), maksymalnie 12 miesięcy (np. 6 miesięcy studia + 6 miesięcy praktyka).
W praktykach zagranicznych programu ERASMUS możesz brać udział już od pierwszego roku
studiów w DSW.

CZY UZYSKASZ JAKIEŚ FINANSOWE WSPARCIE?
Program ERASMUS dofinansowuje studia i praktyki realizowane za granicą. Stypendium uzyskane w ramach programu jest przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków wynikających
ze studiowania i odbywania praktyki za granicą, a więc np. na pokrycie różnicy w kosztach
utrzymania, opłat za kursy językowe, kosztów podróży, itp. ponadstandardowych wydatków.

Nie jest zaś przeznaczone na pokrycie kosztów, jakie student normalnie ponosi, studiując w
rodzimym kraju. Należy więc być przygotowanym na finansowanie pobytu za granicą również
z własnych środków.
Wysokość stypendium będzie zależała od tego, do jakiego kraju zamierzasz wyjechać, ponieważ stypendium uzależnione jest od kosztów utrzymania w danym kraju.

ZASADA JEDNOKROTNEGO WYJAZDU
W ramach programu ERASMUS możesz wyjechać tylko raz na studia i raz na praktykę.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS?
 Masz możliwość studiować i uczestniczyć w życiu akademickim na znanej uczelni europejskiej;
 Jako student ERASMUSa nie ponosisz opłat za studia w uczelni zagranicznej;
 Nie zmienia się Twój status i nie potrzebujesz ubiegać się o urlop dziekański na czas pobytu za granicą; realizujesz tam program, który powinieneś w tym samym czasie zrealizować,
studiując w uczelni macierzystej, a okres studiów za granicą będzie uznany za równoważny okresowi studiów w Uczelni macierzystej, pod warunkiem, że zaliczysz wszystkie
przedmioty uzgodnione przed podjęciem studiów;
 Jeżeli przysługuje Ci stypendium krajowe (socjalne lub za wyniki w nauce) będziesz je
otrzymywać podczas studiów zagranicznych;
 Zdobywasz doświadczenie i nowe umiejętności zawodowe podczas praktyki w przedsiębiorstwie zagranicznym lub innej zagranicznej instytucji pozaakademickiej;
 W znaczny sposób rozwijasz znajomość jednego z europejskich języków;
 Masz możliwość poznania dorobku kulturowego kraju, do którego wyjeżdżasz, poznania
nowych ludzi, nawiązania nowych przyjaźni;
 Zdobywasz bardzo istotny atut w momencie ubiegania się o pracę.
Jadwiga Dobrowolska Koordynator Programów Europejskich
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Karta Studenta Erasmusa
Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię1 na wyjazd Erasmusa za granicę - do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku
wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, muszą posiadać Kartę
Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. W przypadku wyjazdu na praktykę w
przedsiębiorstwie uczelnia macierzysta studenta musi posiadać rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (extended Erasmus
University Charter), która określa między innymi prawa i obowiązki związane z realizacją praktyki.
Jako student/studentka Erasmusa masz prawo
oczekiwać, że:
 Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca
podpisały umowę międzyinstytucjonalną;
 Uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/
instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” lub
„Porozumienie o programie praktyki” (Learning/ Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły
planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym
liczba punktów, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać;
 Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie
czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas
studiów w programie Erasmus;
 Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane
przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki
Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub
zawodowe, zgodnie z ustaleniami „Porozumienia o
programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki”;
 Po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa
otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję
przyjmującą „Wykaz zaliczeń” lub
„Wykaz zrealizowanych prac” (Transcript of Records),
w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie
osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i
liczbą zdobytych punktów. W przypadku, gdy praktyka
nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej
w „Suplemencie do dyplomu”; W uczelni przyjmującej
będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak
studenci tej uczelni; Uczelnia macierzysta i uczelnia
przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart
Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa;
 Zachowasz prawo do korzystania z krajowych
stypendiów lub pożyczki/kredytu, do których
nabyłeś/ nabyłaś prawo przed wyjazdem;
Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a:
 Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;

 Dopilnować, aby wszystkie zmiany treści „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie
praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą i
uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do „Porozumienia” w
formie pisemnej;
 Spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/instytucji
przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy
oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub
przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej;
 Wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z
okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu
na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez
uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję;
 Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:
Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa
i obowiązki;
 Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.
 Jeśli nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się
z Narodową Agencją.

PROGRAM

ERASMUS
sprawdź jego możliwości!

Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.
Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku
wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki.
Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w
przewidzianym formacie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.
* W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest
zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum.
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