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ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW
UN.IWERSYTETU P RZYRODNICZEGO W LUB LINIE

NA PRAKTYKI (SMT-STUDENT MOBILITy FOR TRAINEESHIPS)

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS
SZKOLNICTWO WYŻSZE (AKCJA 1 -„MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA")

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

1.  Warunki ogólne

1.      Celem wyjazdu  studenta na praktykę jest odbycie praktyki związanej  z jego  kierunkiem kształcenia.  Musi  ona
gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z danym kierunkiem kształceria studenta.

Stypendium Pżogramu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej  z przedmiotami
przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu.

2.     Wyj azd          studenta          do          instytucji          zagranicznej          w          roku          akademickim          2019/2020
musi być zrealizowany w okresie pomiędzy 1 września 2019 a 25 września 2020 .

3.     Pobyt studenta w instytucji zagranicznej nie może być krótszy niż 2 miesiące, a maksymalny finansowany pobyt
wrynosi 6 miesięcy.

4.     Praktyka może być praktyką:

ł    obowiążkową -będącą integralną częścią programu studiów w up w Lublinie

+    nieobowiązkową  -  nie  będącą  integralną  częścią  programu  studiów  w  UP  w  Lublinie,   ale  dającą
możliwość zdobycia dodatkowych kompetencj i i umiej ętności.

5.     Wyjazd na praktykę wymaga podjęcia przez studenta pracy w pełnyin wymiarze godzin w instytucji zagranicznej,
w wymiarze uzgodnionym z pracodawcą (zazwyczaj od 35 do 40 godzin tygodniowo).

6.     Instytucje zapewniające praktyki muszą się znajdować w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów
Unii Europęjskiej , 3 kraje EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja i FYROM była republika Jugosławii
Macedonia) i mogą to być:

+    zagraniczne przedsiębiorstwa/fimy, muzea, biblioteki itp.
S    placówki naukowo-badawcze
S    organizacje non-profit
•...    uczehie posia,da:jąoe Kartę uGzehi Era,srrLusa (Erasmus charterf ior Higher Education 2014-2020)
®    ime   instytucje:  jednostki   administracji   państwowej,   muzea,   biblioteki,   szpitale,   działy   finansowe,

dziekanaty, działy współpracy zagranicznej itp.
ł    polskie instytucje posiadające siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że językiem roboczym będzie język

imy niż język polski

Praktyka nie może być realizowana w:

ł    instytucjach unii Europęjskiej
ł    instytucj ach zarządząj ących programami unii Euopęj skiej

7.     Możliwość wielokrotnych wyjazdóv w programie Erasmus+. Na każdym z trzech stopni kształcenia student może
skorzystać  z  wyjazdu  lub  wyjazdów  trwających  łącznie  do  12  miesięcy  (studia  i  praktyka  razem).  Studentom
jednolitych  studiów magisterskich  (np.  kierunek  weterynaria)  przysługiłje  możliwość  skorzystania  z  wyjazdów,
których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy w trakcie calych studiów. Do całkowitej  liczby miesięcy są
jednak wliczane -w ramach każdego stopnia kształcenia -wcześniej sze wyjazdy z programu Erasmus.



8.     Wyjazdy absolwentów

Studenci ostatniego i.oku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do ubiegania się' o wyjazd
na praktykę, zwaną stażem absolwenckim, którą mogą odbyć juź jako absolwenci.

a)   Uprawnionymi do wyjazdu na staż absolwencki będą jedynie recć?#f grd#o&s (świeżo upieczeni absolwenci).

b)  Aby  osoba  mogła  wyjechać  jako  rece#f grczcJ%fe  musi  ubiegać  się  o  wyjazd  (zostać  ,zrekrutowana")  na
ostatnim roku studiów.

c)   Student musi złożyć dokumenty zgłoszeniowe na wyjazd do dnia ukończenie studiów

Moment  ukończenia  studiów  jest  zdefiniowany  w  regulaminie   studiów  jako,   np.   „ [/;bńcze#J.e  smd;.ów
nflstfpuje z dniem zdania egzaminu dyplomowego" Wb „Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu
dyplomowego.,  w  prz:ypiLdlai  kię"rnai  wehe:ryri:aria,  -  data  zaliczenia  ostatniego  przedmirotu  wymaganego
programe±mstudiów".

d)   Okres mobilności jako rece#f gnocJżmfG wlicza się do „kapitału wyjazdowego" przypisanego do danego etapu
kształcenia (stopnia studiów).

e)   Staź absolwencki musi się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów

f)    Absolwent może być zrekrutowany w jednym roku akademickim, a realizować staż absolwencki w kolejnym
roku akademickim, jednak jego pobyt na stażu musi odbyć się w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów

Przykładowe wyliczenie olmesu pob}mi na staźu absolwenckim przedstawione poniżęj :

Studerti przystqpił do obrony pracy dyplomowej w driu 14 cz;erwca 2019
-zrekrutowany w dniu 25 maja 2019 (rok akademicJti 2018/2019)
-staż absolwencki planowany do realizacji w rolm akademickim 2019/2020
-zgodnie z zasadami programu realizacja działań 2019/2020 do 30 wrzieśnia 2020
-data zakończenia stażu absolwenckiego to 13 czierwca 2020

9.     Kapital wyjazdowy (Iimit mobilności) | kalkulacja

Długość pobytu na praktyce/stażu jest wliczana do łącznego  czasu trwania wyjazdów na tym  etapie kształćenia
(stopniu  studiów), na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaj  wyjazd.  Jeżeli limit mobilności już
został przez daną osobę wyczerpany, nie może ona skorzystać z tej możliwości.

Przykład  1.  Jeżeli osoba studiująca na studiach licencjackich w trakcie tych studiów przebywała 9  miesięcy na
wyjeździe w ramach LLP-Erasmus lub w ramach ,,Erasmus+ " może teoretycznie wyjechać jako  `recent graduate `
po studiach licencjackich, ale tylko na 3 miesiące.
Jeżeli podejmie studia magisterskie, jej limit mobilności znów będzie wynosił 12 miesięcy.

Przykład 2.  Jeżeli pobyt za granicą osoby studiującej na studiach 11 stopnia wynosił łącznie  12  miesięcy, jej  limit
mobilności został przez nią wyczerpany, i nie może ona skorzystać z tej możliwości.

H. Akcja informacyjna

1.     Informacja na temat naborów studentów, które będą prowadzone do końca lutego 2019, do końca listopada 2019
i do końca marca 2020 i w późniejszym terminie w razie dostępności środków finansowych będzie dostępna w
lntemecie  na  stronie  programu  Erasmus  httos://www.uD.1ublin.i)l/erasmus,  na  tablicach  ogłoszeniowych,
plakatach informacyjnych, rozpowszechniana na spotkaniach informacyjnych dla studentów i koordynatorów oraz
rozesłana do koordynatorów programu Erasmus, organizacji studenckich i studentów UP w Lublinie.

2.     W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

111. Kryteria formalne uprawniające do ubiegania się o stypendium

0 wyjazd i  stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

ć.    są  zarejestrowani  na  kierunku  studiów  stacjonamych/niestacjonamych  prowadzącym  do  otrzymania  tytułu
licencj ata/ inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub stopnia doktora (z wyj ątkiem studiów podyplomowych),
przez cały czas trwania pob)mi na stypendium, bez względu na posiadane obywatelstwo

1»    są w momencie wyjazdu studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia
ć.    nie przebywają (w trakcie wyjazdu) na ulopie dziekańskim i nie są ulopowani
S    posiadają dobrą średnią ocen z całego toku studiów
®    posiadają dobrą znajomość właściwego języka obcego (minimum B 1)
4    mają niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ Ocapitał wyjazdowy)
S    ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów
i dla których
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•S.    wyjazd na praktykę za granicę nie koliduje z teminowym ukończeniem studiów w teminie przewidywanym
w planie studiów

IV. Kryteria uczelniane selekcji kandydatów (według ].ch ważności)

Podstawowe kryteria selekcji kandydatów:

•:.  wyniki w nauce (wysoka średnia ocen za dotychczasowe semestry)
•:.  znajomość  języka   obcego   w   takim   stopniu,   aby  umożliwiał   aktywny   udział   w   działaniach   instytucji

przyjmującej
Dodatkowe kryteria brane pod uwagę w przypadku kandydatów o zbliżonych kwalifikacjach:

•:.  udział w programach/projektach międzynarodowych,  w  t)m pomoc  przy organizacji pob)mi  i  opieka   nad
zagranicznymi studentami programu Erasmus+ studiuj ącymi w UP w Lublinie

•:.   działalność na rzecz uczelni, w t)m opieka nad zagranicznymi studentami Erasmusa
«:.  ime osiągnięcia
•:.  CV
•S.  zgodność praktyki z kierunkiem studiów

Formularz oceny

Punktacja Parametr

Średnia ocen
0 poniżej 2,99
1 od 3,0 do 3,49
2 od 3,5 do 3,99
4 od 4,0 do 4,49
6 od 4,5 i wyżej

Udzial w proEramach/projektach miedzynarodowych
0 brak uczestnictwa
1 uczestnictwo

Dziala]ność na rzecz ucze]ni
0 brak działalności
1 działalność

Inne osia=nięcia
0 brak osiągnięć
1 Osiągnięcia

CV
0 brak cech poprawnie przygotowanego CV
2 posiada cechy poprawnie przygotowanego CV

Znajomość wyk]adowego języka obcego (o kwalirikacji do danego poziomu decyduje dokument
potwierdzający znajomość języka okreś]ający jego poziom i ocenę)

Ocena
Punktacja na pożiomach

Cl 82+ 82 81
Advanced Upper-htermediate Intermediate Prellntermediate

5,0 15 13 12 9
4,5 13 11 10 7
4,0 11 9 8 5
3,5 9 7 6 3
3,0 7 5 4 1

Parametr Opis
Wartościprzyjmowaneprzezparametr

Średnia ocen średnia  ważona   ocen   ze   wszystkich   zakończonych   semestrów 0-6
aktualnego   stopnia   studiów,   wyliczona   i   potwierdzona   przez
pracownika dziekanatu



Znajomość -oceniana znaj omość jednego języka, będącego językiem praktyki
1-15ę,

wykładowegojęzyka w instytucji przyjmującej wskazanej przez studenta jako pierwszy
Obcego wybór.

Studenci,   którzy   wybiorą   dwie   lub   trzy   instytucje   oferujące
praktykę w trzech różnych językach zobowiązani są do uzyskania
potwierdzenia znajomości tych języków.
-    przy   czym   pierwszeństwo    ma   znajomość   języka   obcego
będącego jednocześnie j ęzykiem uzędowym danego kraju;
- potwierdzona przez stosowne certyfikaty (szkoły językowe) lub
zaświadczenie podpisane przez lektora UP w Lublinie

Udział w uczestnictwo   w   przedsięwzięciach   o   charakterze   naukowym, 0-1

programach/projektach edukacyjnym,    artystycznym    lub    sportowym    w    środowisku

międzynarodowchł międzynarodow
+Działahośćna rzecz

Inicjowanie   i   uczestnictwo   w   działaniach   prowadzących   do 0-1

uczelnil rozwoju   lub   promocji   UP   w   Lublinie   (w   tym   pomoc   przy
organizacji   pobytu   i   opieka   nad   zagranicznymi    studentami
programu Erasmus+, Dni Erasmusa, Dni Otwarte Uczelni)

Ime osiągnięciaL osiągnięcia  w  dziedzinie  nauki,  kultury,  sportu  lub  działalności 0-1
społecznej (z wyłączeniem parametrów powyżej)

Ocena CV przejrzystość, czytelność (układ), zwięzłość, wymagane elementy 0-2
(obcojęzyczna wersja) (dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe,

umiej ętności, zainteresowania), adekwatność (dotyczy głównie
wyj azdu na praktykę)

Suma za I Etap 26

Rozmowa od 10 -15 minut, wliczając w to czas na krótką prezentację

0-5_

kwalifikacyjna kandydata i jego ocenę przez Komisję. Celem rozmowy jest
poznanie umiejętności interpersonalnych kandydata oraz ocena
spójności pomiędzy deklarowanymi i przedstawionymi pisemnie
zasadami i aspiracjami, a werbalnie prezentowanymi poglądami.

MAKSYMALNA ŁĄCZNA PUNKTACJA 31
]RekomendacjewystawioneprzezpracownikaUPwLubliniedotyczącedziałalnościnaukowej,edukacyjnej,

sportowęj, artystycznęj i innęj.. Maksymalnie 3 lisq/ rekomendacyjne.

V.     Miejsce praktyki

Studenci samodzielnie poszukuj ą miej sc, w których chcieliby odbyć praktyki.

Istnieje  możliwość  odbycia  praktyk  w jednostkach uczelni  partnerskich  i  innych  uczelni  zagraricznych,  np.  kliniki
weterynaryjne,  laboratoria, gospodarstwa/friy doświadczalne,  stacje badawcze i inne jednostki należące do uczelni.
Ale i wtedy należy skontaktować się samodzielnie z uczelnią @iuro Erasmusa, bezpośrednio z daną jednostką uczelni)
w celu dogrania szczegółów.

Zarówno  przy  wyjeździe  do  samodzielnie  znalezionej  instytucji  zagranicznej, jak  i  do  uczelni  nie  będącęj  naszej
partnerem, student wysyła do wybranej instytucj i dokumenty:

1      List  lntencvinv  flŁeflfer of J#tien4  ŁJ)  -dokument  potwierdzający  chęć  przyjęcia  studenta  na  praktykę,

przygotowany na papierze fimowym instytucj i przyjmuj ącej
-określa miej sce, termin realizacj i praktyki oraz wymągania stawiane wobec kandydatów

•      Erasmus Traineeship lnformation, ETI -wyjaśnia instytucji przyjmującęj szczegóły praktyki. Dokument
ten należy wysłać za granicę razem z listem intencyjnym.

VI.   Wymagane dokumenty zgłoszeniowe

Student zainteresowany otizymaniem stypendium przygotowuje i składa w DPuiwM (również przesyła pliki Word
drogą email) następuj ące dokumenty:

•      Formularz rejestracyjny sMT z potwierdzoną średnią ocen

I      CV  w języku  obcym  Oęzyku  odbywania  priktyki)  wraz  z  kserokopiami  dokumentów  potwierdzającymi
informacj-e zawarte w CV

•     List motywacyjny wjęzyku obcym oęzyku odbywania praktyki, adresowany do instytucji  przyjmującęj



Zaświadczenia   o  znajomości  wymaganego  języka   obcego   (np.  międzynarodowy  certyfikat  zdanego
egzaminu j ęzykowego,  zaświadczenie ukończonego kursu j ęzykowego  wydane przez stosowne instytucj e,
zaświadczenie   ze   Studium   Praktycznej   Nauki   Języków   Obcych   (SPNJO));   konieczne  jest  określenie
poziomu kursu (minimum B 1) oraz oceny końcowej  z egzaminu                                                        9

-       Studenci starający. się o wyjazd,   będący w trakcie lektoratu na uczelni, w zaświadczeniu od lektora
wpisywana jest ocena z ostatniego semestru lektoratu

Studenci   nie   posiadający   certyfikatu   lub   zaświadczenia   od   lektora,   ale   posiadający   maturę
międzynarodową są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia potwierdzaj ącego znaj omość j ęzyka
obcego, które określa poziomjęzyka i uzyskaną ocenę. Zaświadczenie powimo być wydane w języku
angielskim; jeżeli wydane w innym j ęzyku, wymagme j est tłumaczenie przysięgłe.

Informacje   dodatkowe   (rekomendacje),   jeźeli   doqrczą,   np.   zaświadczenia   udziału   w   konferencjach
międzynarodowych, o odbyciu praktyk zagranicznych, uczestnictwie w wolontariacie

Wykazjzaliczeń uzyskanych w UP w Lublinie do chwili wyjazdu (rra!wcrzżj/ o/Rć7cord§); w celu ułatwienia
sobie przygotowania dokumentu, warto pobrać w dziekanacie Zestawienie ocen

Llst  htenwłw  flffler  of JnfcAi  ŁZ)  -  dokument  potwierdzający  chęć  przyjęcia  m  priktykę  ®rzy
samodzielnym poszukiwaniu miejsca praktyki)

-    przygotowany na papierze firmowym i podpisany przez instytucję przyjmującą
-     należ przesłać pocztą na adres DPuiwM lub mailem (kolorowy skan dobrej jakości)

i   Dokument   potwierdzający   uprawnienia   do   otrzymywania   stypendium   socjalnego   w   semestrze
bezpośrednio  poprzedzającym  wyjazd  na  praktykę  (nie  dotyczy  studentów  ubiegających  się  o  wyjazd  w
ramach stażu absolwenckiego)

Dokumenty są dostępne na stronie intemetowej https ://www.up.1ublin.P1/erasmus w zakładce
student/E+praktyki S MP

Dokumenty zgloszeniowe naleźy złoźyć w DPuiwM wedlug wyznaczonych dat naborów.

W przypadku małej liczby zgłoszeń, ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

VII.   Procedura rekrutacji

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

I  Etap  -  selekcja  wstępna  kandydatów  na  podstawie  złożonych  dokumentów  (dokonuje  Biuo  Erasmus),  o  których
mowa w pkt. IV oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie tworzona jest lista rankingowa malejąca,
która pozwala na przygotowanie listy studentów wyjeżdżających i listy rezerwowej .

UWAGA!          Dokumenty niekompletne lub nie spełniające wymogów formaLnych nie będą
rozpatrywane przez Komisję

11  etap  -  selekcja  właściwa,  która  ma  miejsce  podczas  posiedzenia  Komisji  ds.  Wymiany  Międzynarodowej  na
posiedzeniu,  które  odbędzie  się  bezpośrednio  po  każdym  naborze.  Po  zapoznaniu  się  z  dokumentami
kandydatów  opracowanymi  przez  Dział  Promocji  Uczelni  i  Wymiany  Międzynarodowej   (DPuiwM),
Komisja podejmie decyzj ę o wyborze kandydatów na wyj azd na praktyki.

Postępowmie w przypadku rezygnac_ii osoby zakwalifikowmej :

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na wyjazd, osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane zgodnie z
kolejnością  na  liście.  W  razie  braku  osoby  rezerwowej,  do  wyjazdu  będzie  kwalifikowana  ima  osoba  najwyżej
znajdująca się na liście rezerwowej, która zadeklarowała chęć wyjazdu do danej uczelni jako drugi wybór.

Jednostką koordynującą proces rekrutacji studentów na wyjazdy na studia z programu Erasmus+ jest Dział Promocji
Uczelni i Wymiany Międzynarodowej (DPuiwM).

Decyzj ę o wyborze kandydatów na wyjazdy podejmuj e Komisj a ds. Wymiany Międzynarodowej.

VIII.   Termin i sposób ogloszenia decyzji

W terminie 7 dni od zamknięcia postępowania, Komisja sporządzi protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z
listą studentów zakwalifikowanych  do  wyjazdu,  listą rezerwową  (lista  studentów,  którzy mają  szansę  na wyjazd w
wypadku rezygnacj i osoby zakwalifikowanej) i listą nie zakwalifikowanych.

0 wynikach kwalifikacji,  studenci zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracowników DPuiwM,  w drodze e-
mailowej na adres wskazany w fomularzu rejestracyjnym.



Osóby zakwalifikowane do wyjazdu otrzymają decyzj ę o przyznanym dofinansowaniu dopiero po podpisaniu przez UP
w  Lublinie  umowy  z  Narodowa  Agencją  Programu  Erasmus+,  która  określi  ilość  przyznanych  uczelni  środków
finansowych oraz liczbę mobilności możliwych do zrealizowania.

Pizewidywane są trzv naborv rocznie na w\riazdv na oraktvki (do  końca lutego 2019, do końca listopada$ 2019, do
końca marca 2020), chyba że limit'środków na ww. wyjazdy zostanie przez uczelnię wyczerpany.

Po upływie składania dokumentów w trzecim naborze, w przypadku wciąż dostępnych miejsc, nadal możliwe będzie
składanie dokumentów zgłoszeniowych na praktykę. Dokumenty będą j ednak rozpatrywane według kolejności zgłoszeń
i tylko w sytuaęji kiedy uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi przeznaczonymi na wyjazdy na
praktykę.

IX.   Procedura odwolawcza

W  przypadku  nie  zakwalifikowania  na  wyjazd  studentowi  przysługuje  odwołanie  na  piśmie  od  decyzji  Komisji.
Organem odwoławczym jest prorektor ds. studenckich i dydaktyki. Odwołanie należy złożyć na piśmić  w DPuiwM w
ciągu 7 dni od ogbszenia oficjahej listy osób zakwalifikowanych na stypendium.

Prorektor  może  zmienić  decyzję  Komisji  o  ile  kandydat  dowiedzie,  że  Komisja  podejmując  swoją  decyzję  nie
uwzględniła  znajdujących  się  w  podaniu  dokumentów  lub  zawartych  w  nich  infomacji,  które  mogłyby  znacząco
zmienić   ocenę   kandydata   lup  popehiła  uchybienia   fomalne.   Organ  odwoławczy  nie   zajmuje   się  powtómym
ocenianiem podań i podejmując decyzje może ją konsultować z członkami Komisji.
Decyzja Prorektora j est ostateczna i nie podlega odwołaniu.

X.     Procedura do wyjazdu ze środków po wER („dodatek socjalny")

1.     Studenci  wyjeżdżający  na  praktykę  za  granicę,  którzy  z  racji  trudnej  sytuacji  materialnej  posiadają  prawo  do
otrzymywania  stypendium  socjalnego  w  UP  w  Lublhie,  są uprawnieni  do  otrzymywania  z budżetu  PO  WER
dodatkowo 100 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego przez uczelnię pob}mi za granicą.

2.    W  chwili  wnioskowania  o  wyjazd na  studia  (zgodnie  z  ogłoszonym  teminem  naboru),  student  ma  obowiązek
złożyć   wraz   z  dokumentami   zgłoszeniowymi   Dokument   potwierdzający   uprawnienia   do   otrzymywania
stypendium  socjalnego  w  semestrze  bezpośrednio  poprzedzającym  wyjazd  na  studia  (Dć7cj7z/.o  o  przygn&n!.#
stypendium socjalnego +Nb Zoiświadczenie potwierdzające pobiemmie stypendium socjalnego wydoine prĘez dtid
Spraw Socjalr[ych Studentów) .

3.     Przekazanie dodatku w wysokości  100,-EUR/miesiąc nastąpi bJlko pod warunkiem udokumentowania prawa do
otrzymywania stypendium socj alnego.

4.    Nie złożenie przez studenta w terminie wymaganych dokumentów,  o których mowa w pkt.  2 oraz nabycie przez
studenta prawa do  otrzymywania  stypendium  socjalnego  po terminie,  o którym mowa powyżej,  nie nakłada na
uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego. Uczelnia może jednak przyznać „dodatek socjalny", o ile będzie
w stanie zachować zasady równego traktowania wszystkich stypendystów.

5.     Otrzymywanie  „dodatku  socjalnego" jest gwarantowane  od początku trwania wyjazdu  stypendialnego  do końca
okresu fmansowania ustalonego w umowie na wyj azd stypendialny pomiędzy uczelnią.

6.     „Dodatek socjalny" i „wparcie indywidualne" (stypendium) jest naliczane w walucie PLN, po kursie ustalonym dla
projektu PO WER.

7.     Jeżeli   uczelnia   zezwala   studentowi   na   przedłużenie   wyjazdu   stypendialnego   z   otrzymywaniem   „wsparcia
indywidualnego" (stypendium), to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny".

8.     Zasady  naliczania  oraz  rozliczania  „dodatku  socjalnego"   są  takie  same  jak  kategorii  budżetowej   „wsparcie
indywidualne" (stypendium) w programie Erasmus+.

UWAGA!         Moźliwość  otrzymania  stypendium z  funduszy po  wER  nie dotyczy studentów wyjeżdżających  na
praktykę jako absolwenci rrece#f grodzfa!/es)

XI.   Przygotowanie do wyjazdu

Po  uzyskaniu pozytywnej  decyzji  o  kwalifikacji  na  wyjazd,  student przygotowuje  i  składa w  DPuiwM  (przesyla
również pliki Word drogą email) dokumenty wyjazdowe i finansowe:

-      Porozumierie o prograimie praLktyki (Learning Agreementf ior Traineeship, LAT)
-  każdy  student  przed  wyjazdem  uzgodni  indywidualny  program  praktyki  do  zrealizowania  w  instytucji

zagranicznej,     który  zostanie  podpisany  przez  trzy  strony:  uczelnię  macierzystą  (wysyłającą),  instytucję
zagraniczną (przyjmuj ącą) i studenta.

-   dokument ten określa program i przebieg praktyki
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Pehe  zrealizowanie  uzgodnionego  przed  wyjazdem  programu  Draktvki  obowiazkowei.  gwarantuje jej  zaliczenie  i
uznanie j ako równoważnej z odpowiednim okresem praktyki w Uczehi ®raktyka zostanie wpisana do indeksu).

Praprka   nje?boriązkoTa,.   uTąm   j*o   przynosząca   odpowiednie   efekty   kształceria   (możHwość+  zdobyciadodatkowych  kompetencji  i  umiejętności),  zostanie  zaliczona  do  dorobku  studenta,  a jej  realizacja  odnotowana    w
Suplemencie do Dyplomu

Pozostałe dokmenty:

•     GrantsMT-formawyplaty
1      Zaświadczenie dla NFZ o planowym odbywaniu studiów za granicą

XII.   Zglosz€nie do uczelni lub instytucji zagranicznej

ł  Uczelnie partnerskie - nominacja studentów przez koordynatora

Z#r#Zypria:::mę:jh##wP;#kftęk°muycftk:rp##i:łw:ęk##LgzypupadkwówL)u3#°pS%uh#
uczelni partnerskich dane studentów "nominowanych" na wyj azd.

ł  Pozostałe mięjsca praktyk -student kontaktuje się samodzielnie

W   obu   przypadkach,   studenci   zakwalifikowani   na   wyjazd   samodzielnie   przygotowują   dokumenty   aplikacyjne
wymągane  przez  uczehię  partnerską    i  inne  instytucje  Oeśli  dotyczy).  Dokumenty powinny być  pobrane  ze  strony
instytuęji zagranicznej ; np :

1.   Formularz aplikacyjny (4pp/Żco/fo7z Fon7e)
2.   Porozumienie o programie praktyki (Z,eczr#j.#g j4greć%eJcĆ/or rr#z.#ć"%łżj, Ł4 P

Studenci powimi także zapozmać się z zasadami przyznawania zakwaterowania w uczelni partnerskiej lub imej uczelni
zagranic2mej  i jeżeli wymąga,  dołączyć do dokumentów wypełniony fomularz dotyczący zakwaterowania.  Pozostałe
instytucje  nie  mają  obowiązku  zapewnić  zakwaterowania,  ale  powinny  udzielić  informacji  na  temat  ewentualnych
możliwości.

•    Accommodation Form

UUWAGA!             Sprawdź   terminy   aplikowania   i   składania   dokumentów   w   wybranej   przez   Ciebie   uczehi
partnerskięj   i   innej   zagranicznej.   Temin  ich  składania  może   upływać   znacznie   wcześniej   niż
obowiązujący ostateczny temin w UP w Lublinie. Informacje i dokumenty są publikowane na stronie
intemetowej uczelni partnerskiej , najczęściej w dziale adresowanym Programowi Erasmus+.

XIII.   Ubezpieczenie

Każdy  student jest  zobowiązany  do  uzyskania  dokumentu  uprawniającego  do  korzystania  z  opieki  zdrowotnej  na
terytorium UE.  Musi również być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas
podróży i pobytu w uczelni partnerskiej .

Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przy wyjeździe na praktykę. Student jest
zobowiązany aby sprawdzić czy instytucja, w której ma się odbyć praktyka wymaga takiego ubezpieczenia, a jeśli tak,
to czyje zapewnia. Jeżeli nie zapewnia, a wymaga, student ma obowiązek je wykupić we własnym zakresie.

Dlatego każdy stypendysta (za wyjątkiem jadących do Tucji) musi zapatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego  (EKUZ)  wydawaną  przez  oddzial  wojewódzki  NFZ  właściwy  dla  miejsca  zameldowania  studenta.
EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze  świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w 28  państwach
członkowskich  Unii  Euopejskiej  (Austria,  Belgia,  Bułgaria,  Cypr,  Czechy,  Chorwacja,  Dania,  Estonia,  Finlandia,
Francja,   Grecja,  Hiszpania,  Holandia,   Irlandia,  Litwa,  Luksemburg,   Łotwa,  Malta,  Niemcy,   Polska,  Portugalia,
Rumunia,  Słowacja,  Słowenia,  Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz w 4 państwach należących do EFTA
(Islandia, Liechtenstein , Norwegia, Szwajcaria).

W celu uzyskania Karty należy w oddziale NFZ złożyć:

1      wniosek o wydanie EKUZ -pobrać ze strony NFz i wypełnić samemu
1      zaświadczenie o odbywaniu studiów w imym państwie członkowskim -do odbioru w DPuiwM
1      dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

Należy  mieć  przy  sobie  ważną  legitymację  studencką.  Szczegółowe  infomacje  oraz  wniosek  o  wydanie  EKUZ
zmaj duj ą się pod adresem: .http ://www.nfz. gov.pl/ue

W  przypadku  wyjazdu  do  Turcji  należy  wykupić  polisę  w  dowolnej  firmie  ubezpieczeniowej.  Należy  koniecznie
zapoznać się z obowiązującymi w Tucj i minimalnymi stawkami ubezpieczenia. Wszystkie istotne infomacje na temat
ubezpieczenia w Turcji dostępne są na stronie:
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http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/nowę+hr`mogi_dotyczacę+]bezpieczeiLdlą+iczestniko\hr+?rogramujras
mus    w  turcii

Karta   EKUZ   zapewnia   tylko   ubezpieczenie   zdrowotne,    dlatego    stypendysta   powinien   wykupić   dgdatkowe
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Warto także skorzystać z ubezpieczenia zagwarantowanego przez kartę EURO 26 1ub ISIC.
Więcęj informacji na stronach: htto ://euo26.Dl oraz  htto ://www.isic.ol

XIV.   Wsparcie językowe OLS (OnLine Linguistic Support)

Każdy  zakwalifikowany  na  wyjazd  student jest  zobowiązany  do  wypełnienia  dwóch  testów  biegłości językowej  -
pierwszy przed wyjazdem na stypendium oraz drugi na zakończenie pob)mi -w języku, w którym będzie studiował, o
ile język ten jest dostępny w systemie OLS. Niewywiązanie się z tego obowiąz]m powoduje, że wyjazd na stypendium
nie będzie mógl zostać rozliczony.

Obecnie  system  oftruje  testy  biegłości językowej  oraz  kursy językowe  w  12  iezvkach:  angielski,  czeski,  duński,
fimcuski, grecki, hiszpański, niderlandżki aiolenderski), niemiecki, polski, portugalski, szwedżki i włoski.

Z wypełnienia dwóch testów językowych zwolnieni są studenci, dla których język, w jakim będą studiować za granicą,
jest ich ojczyst)m /73czfz.vć3 peczken§/.

Więcej informacj i dostępnych na stronie httD ://erasmus.uD.lublin.D1/OLS-wsoarcie-iezvkowe

XV.   Zgoda na wyjazd na praktykę i podpisanie umowy finansowej

Student otrzymuje zgodę na wyjazd i podpisuje umowę finansową  po dostarczeniu/przesłaniu do DPuiwM:

•      pisemnęj akceptacji otrzymanęj z uczelni zagranicznęj (4ccćpfc}7zce Łef/er), o ile uczelnia wydaje

1       oryginału lub skanu podpisanego przez trzy strony Łeczmj#g 4g;~ećmć3#f/or 77'#!.#ećŁ§A!Ź7, Z,4r

•      skanu karty EKUZ (krąje unii Europęjskiej) lub imęj polisy ubezpieczeniowęj (lffąje Eu i Turcja)

oraz po wypehieniu:

•      w  systemie  OLS  testu  biegłości  językowej  online  z języka  obcego,  w  którym  student  będzie  odbywał

praktykę w instytucji przyjmującęj ®atrz pkt. XIV)

XXVI.   Umowa finansowa student - UP w Lublinie

Umowa  z  Uczelnią jest  ostatnim  dokumentem jaki  student podpisuje  przed wyjazdem.  Umowa  finansowa  warunki
odbywania  praktyki  oraz  wypłaty  i  rozliczenia  stypendium  (m.in.:   czas  trwania  pobytu  na  praktyce,  wysokość
stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą itp.). Ze strony Uczelri
umowę podpisuje Prorektor ds. nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej .

Umowa zobowiązuj e studenta do:

-      odbycia praktyki w ustalonym terminie
-       zrealizowania programu praktyki określonego w porozumieniu o programie praktyki (Z,ec}m!.73g 4greeme73f/or

rrfl!.7#ćuft!P,  Ł47)  potwierdzonego  dokumentami  wydanymi  przez  organizację  zagraniczną,  a  opisanymi  w
pkt. Xxm

-      wykupienia   ubezpieczenia   obejmującego   koszty   leczenia,   ubezpieczenia   od   następstw   nieszczęśliwych
wypadków i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

-      niezwłocznego  powiadomienia  o jakichkolwiek  zmianach  dotyczących  zaplanowanego  wcześnięj  programu
studiów

Umowa  zostaje  sporządzona  w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  uczelni,  drugi  dla  studenta.  Na
podstawie umowy wypłacane j est stypendium. Wypłata stypendium następuj e w sposób określony w umowie.

Każdy student wyjeżdżający na praktykę otrzyma mKarte Jakości Praktvki Erasmusa" /Ozfo/"7 Cbm"ftiwe«f), która
określa  zasady  odbywania praktyki  i  zobowiązania każdej  ze  stron - uczelni,  studenta  i  instytucji  przyjmującęj  na
praktykę, i stanowi załącznik do umowy pomiędzy studentem a uczelnią.

XVII.  Wsparcie finansowe Erasmus+ -stypendium, studenci ze stypendium socjalnym i niepełnosprawni

Wszyscy  zakwalifikowani  studenci  otrzymają  stypendium  na  wyjazd  (infomacje  i  stawki  stypendium  dostępne  na
stroniehttp://erasmus.up,lublin.pl/infómaęje-dla-studentow.st}pendia-dla-studentow).

UWAGA!



Studenci niepełnosprawni oraz pobierający stypendium socj alne, poza podstawowym stypendium otrzymaj ą dodatkowe
dofmansowanie wyjazdu, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Całość   stypendium   wypłacanego   studentom   niepehosprawnym   oraz   otrzymującym   stypendium   socjałne   będzie
pochodzić z budżetu programu Opęracyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)* i będzie wypłacane w PLN.

Pozostali studenci otrzymują stypendium w EUR z fimduszy programu Erasmus+.
*  Dopuszczalne jest jednokrotne  dofinansciwanie z f:unduszy programu PO WER  Przy  ponownym wyjeździe  student
może ubiegać się o zwiększone dofinamsowanie z funduszy programu Erasmus+ .

1.     Przekazanie   stypendium   studentowi   nastąpi  tylko   pod   warunkiem   zaakceptgwania   przez   niego   wszystkich
warunków umowy, a ponadto:

- dostarczenia karty EKUZ lub zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej oraz polisy odpowiedzialności cywilnej
- wypełnienia pierwszego testu biegłości językowej online w systemie OLS

2.     Stypendium rie zakłada pokrycia pehych kosztów związanych z utrzymaniem za granicą.

3.     Wsparcie  indywidualne  (stypendium) jest z założenia tyko  dofmansowaniem kosztów związanych z wyjazdem,
podróżą i pobytem za granicą.  Student może przeznaczyć stypendium na pokrycie części kosztów ubezpieczenia,
zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w imym kraju.

4.     Wysokość stypendium wypłacanego studentowi jest uzależniona od docelowego kraju wyjazdu.

5.     Student nie  może  ubiegać  się  o  ime  stypendium  na pokrycie  tych  samych kosztów  związanych  z wyjazdem z
imych programów wspólnotowych lub z imych inicjatyw Komisji Euopej skiej .

XVIII.   Pomoc materialna

Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ nie traci praw przysługujących mu w uczelni, a w szczególności
praw do stypendiów.

Wypłata   stypendiów   krajowych   (np.   socjalne,   za   wyniki   w   nauce),   do   których   student   nabył   prawo   przed
wyj azdem, będzie kontynuowane w czasie pob)mi studenta w instytucj i zagranicznej

XIX.  Dokumenty dodatkowe

Przy podpisywaniu umowy student odbiera z DPuiwM dokumenty, które zabiera ze sobą:

•      Zaświadczenie dla instytucji zagranicznej  -zaświadczenie o statusie studenta Erasmusa+
•      Dokument do legalizacji pobytu -w niektórych krajach wymagany do meldunku itp.

XX.    Pobyt w instytucji zagranicznej

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ student przebywający na praktyce w danej uczelni ma takie same prawa i
obowiążki jak studenci miej scowi.

1      uczelnia zagraniczna nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne,
opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.).

i      pobieranie   pewnych   opłat   (ubezpieczenie,   członkowstwo   w   organizacjach   studenckich,   korzystanie   z
kserokopiarki,  itp.) jest  dopuszczalne  w  tej  samej  wysokości  i  na  takiej  samej  zasadzie,  jaka  obowiązuje
studentów lokalnych.

XXI.   Pi.zedluźenie pobytu

Przedłużenie wyjazdu na praktykę j est możliwe wyłącznie w ramach j ednego, tego samego roku akademickiego.

Dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pob)mi w instytucji zagranicznej nie jest gwarantowane.

Proceduę  przedłużania  pobytu  należy  rozpocząć jeszcze  w  trakcie  trwania  pobytu  na  praktyce  tak,  aby  aneks  do
umowy został podpisany przez studenta i prorektora przed zakończeniem pierwotnej umowy z Uczelnią.

Aby przedłużyć pobyt na stypendium, należy przesłać do DPuiwM (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości):

1    podanie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą
-  podać dokładne daty planowanego pobytu (na ich podstawie wyliczany grant) oraz uzasadnienie
-  w pierwszej kolejności uzyskać opinię koordynatora wydziałowego

•    zaświadczenie  z  instytucji  zagranicznej  potwierdzające  akceptację przyjęcia na przedłużony okres  pobytu -
Application for Extension of Traineeship Period

-    Learning Agreementf ior Traineeship during mobility

Należy uwzględnić konieczność fmansowania pobytu ze środków własnych.
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UWAGA!      Podanie  i  Application  for  Extension  of Traineeship  Period,  które  nie będą  zawierały  dokładnych  dat
planowanego pob)mi nie  będą rozpatrywane.  Dokładne  daty  są niezbędne  do  określenia  ewentualnego
dodatkowego dofinansowania.                                                                                                                         +

Po  uzyskaniu  zgody UP  w  Lublinfe  na przedłużenie  pobytu  na praktyce,  student  offzyma zaświadczenie  o  statusie
studenta Erasmus+ na kolęjny okres pobytu na praktyce.

Podanie  (orygina]  wysłany  pocztą  lub  skan)  należy  dostai.czyć  do  DPuiwM  naiDóźniei   na  miesiac  przed
upływem terminu zakończenia praktyki zapisanego w aktualnej umowie finansowej

XXII.  Skrócenie pobytu na praktyce

Jeśli pobyt na praktyce zostanie skrócony przy zachowaniu minimalnej  długości pobytu (2 miesiące), ale stypendium
zostało wypłacone na okres dłuższy, który został zapisany w umowie ze studentem, musi on liczyć się` z koniecznością
z"tu części stypendium.

Studentmaobowiążekniezwłoczniepowiadomićuczelnieoplanowanymskróceniupobytunapraktyce.

XXIII.   Rozliczenie wyjazdu na praktykę w DPuiwM przez studenta

Po powrocie z uczelni partnerskiej, pod rygorem zwrotu stypendium, student jest zobowiązany w niei)rzekraczalnvm
t.e[mlnle qq.±4±Ę± p4 daty zakończeria pobytu określonej  w imowrie finmsowej,  dostarczyć do DPuiwM komplet
dokumentów (oryginały) :

I   Zaświadczenie  o  zrealizowaniu  założeń  programowych  praktyki  i  potwierdzające  dokladny  okres

pobytu nai pri.ktyce (Traineeship Certif tcate)
1    Zaświadczenie  potwierdzające   dokladny okres pobytu  na praktyce wraz z oceną  wystawioną  przez

opiekuna praktyki w organizacji zagranicznej   tco#;#;wmf;;o# o/Stiq;}/ flmd rj"nscrżpf o/ Wor4 Cbs flmd
ToW,

1    Prezentację Powerpoint + zdjęcia (o ile możliwe) z wyjazdu na praktykę

•    Sprawozdanie według wzoru DPuiwM

Ponadto każdy student ma obowiązek:

•    wypehić drugi test biegłości językowej online w systemie oLS
•    wypełnić ankietę stypendysty programu Erasmus+ online EU survey

UWAGA!              Pamiętaj,  aby po  otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych z instytucji zagranicznej  sprawdzić  czy
zgadzają się daty Twojego pob)m na stypendium, itd.

Jeżeli konieczne będzie naniesienie poprawek i/lub uzupełnienie braków, jak najszybciej  skontaktuj
się z uczelnią zagraniczną i poproś o przygotowanie poprawnego dokumentu.

XXIV.   Rozliczenie wyjazdu na praktykę w dziekanacie przez DPuiwM

Po  otrzymaniu  od  studenta  poprawnych  dokumentów  rozliczeriowych,  DPuiwM  w  oparciu  o  nie  przygotowuje
końcowe dokumenty rozliczeniowe, które przekazuj e do dziekanatu:

•    Dokument  o  uznaniu  okresu  praktyki  odbytej  za  granicą  -  infomuje,  czy praktyka  odbyta  za  granicą
zostanie zaliczony i uznany za równoważny z praktyką obowiązującą w UP w Lublinie

Kopia dokumentu, po uzupełnieniu i podpisaniu przez koordynatora wydziałowego zostanie przekazana do DPuiwM,
do akt studenta. Rozliczenie studenta w dziekanacie powimo nastąpić w ciągu 2 tygodni od ich otrzymania.

XXV. Informacje dodatkowe

Niezwłoczmie  zawiadom DPuiwM  o  zmianach danych osobowych  (adres  zamieszkania,  numer dowodu  osobistego,
numer telefonu), zmianach w wyjeździe lub rezygnacji z wyjazdu. Zmiany tylko na piśmie.

WAŻNE I ZALECANE!

Zarejestruj   się   w   serwisie   Odyseusz   https://odyseusz.msz.gov.pV   przygotowanym   przez   MSZ,   który   pomaga
zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi
rozsyłanie zarej estrowanym osobom damowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizacj ę odpowiedniej pomocy.
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Jak już Stypendysto Erasmusa+ powrócisz, ochłoniesz, to zachęcamy do:
•:»  Jako stypendysta programu wzięcia udziału w DNIU ERASMUSA

- w celu promowania mobilności studentów

•:.  Zgłoszenia się do programu Buddy System oferującego opiekę i pomoc studentom przyjeżdżającym
do UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe informacje : Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej
@Puiw

pokój 3094111 piętro, budynek Biblioteki Głównej, tel. 445 65 73
erasmus@,uD.lublin.i)l

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr lzabela Wolska
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PROREKTOR
ds.NauH,l\JdrożeńiwspółpmcyMiędzynarodowej

Międzynarodowej

prof. dr hab. Zbign.N3w Grą!dzki


