
WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

 

Ogólne informacje: 

 

1.Studenci AHE w Łodzi mogą wyjechać na praktykę - do zagranicznego 

przedsiębiorstwa lub instytucji naukowo-badawczej, organizacji non-profit 

na okres od 2 do 3 miesięcy do kraju partnerskiego programu Erasmus+. 

2. Celem wyjazdu jest odbycie praktyki obowiązkowej, stanowiącej część 

programu studiów lub wjazd na praktykę nieobowiązkową, która zostanie 

uwzględniona w suplemencie dyplomu. Praktyka musi gwarantować 

nabycie kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia AHE.   

3.Student zainteresowany wyjazdem na praktykę samodzielnie kontaktuje 

się z instytucją przyjmującą w celu akceptacji jego kandydatury. 

4.Przy wyjazdach na praktykę AHE, instytucja przyjmująca i student 

zakwalifikowany na praktykę zapoznają się z Kartą Jakości Praktyki 

Erasmus+, standardowym dokumentem określającym zadania i obowiązki 

każdej ze stron w odniesieniu do organizacji praktyki studenckiej (dokument 

dostępny na stronie www.erasmusplus.ahe.lodz.pl 

5. Praktyka nie może być realizowana w: 

a. instytucjach Unii Europejskiej, 

b. instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, 

c. placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta, 

d. Jeżeli uczelnia zdecyduje się na realizację praktyki przez 

studenta w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą, 

zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu 

praktyki muszą gwarantować tzw. wymiar międzynarodowy. 

6.Na wyjazd kwalifikowani są studenci AHE: 

 studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów doktoranckich 

 posiadający status studenta AHE 

 nie przebywający na urlopie dziekańskim i nieurlopowani 

 którzy zgłosili dokumenty w okresie realizowanej rekrutacji 

http://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/


 znający język obcy, w którym będzie realizowana praktyka w 

stopniu co najmniej średnio-zaawansowany 

 którzy uzyskali w ostatnim zaliczonym semestrze lub roku średnią 

co najmniej 4,0.  

 studenci ostatniego roku studiów mogą uczestniczyć w rekrutacji 

na wyjazd na praktykę, ale muszą zrealizować ją najpóźniej do 12 

miesięcy od ukończenia studiów. 

7. W ramach Erasmusa+ można wyjechać tylko raz na studia i raz na 

praktykę.  

8. Studenci przebywający na praktyce nie są zwalniani z opłat czesnego.  

9.Student otrzymujący stypendia krajowe będzie je otrzymywał również w 

czasie pobytu za granicą  

10.Wysokość grantu na praktykę wyliczana jest corocznie przez Narodową 

Agencję Programu Erasmus. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na 

praktykę w ramach programu Erasmus+ otrzymują grant pieniężny w 

wysokości 400-600 EURO miesięcznie. Kwoty dotacji przydzielane są w 

zależności od regionu, do którego Student kieruje się na mobilność. 

Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach: 90% przed mobilnością 

oraz 10% po powrocie, po dostarczeniu przez studenta niezbędnych 

dokumentów. 

11. Student wyjeżdżający na praktykę powinien wykupić ubezpieczenie 

zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na 

czas podróży i pobytu w instytucji na praktyce. Powinien również posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo student 

zobligowany jest do wyrobienia EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego. 

13. Studenci wyjeżdżając do kraju, którego język jest mniej znany może 

zgłosić się na bezpłatny kurs językowy Erasmusa+ organizowany w tym 

kraju. Student w tym celu zobowiązany jest wypełnić wniosek EILC ( 

Erasmus Intensieve Language Course) i dostarczyć go do DWZ pok. K126. 


