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UWAGA! Studenci mogą wyjechać na studia lub praktykę 
za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w  każdym 
cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranc-
kich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy prak-
tyka zawodowa) i  liczby okresów mobilności. Studenci stu-
diów jednolitych magisterskich mogą wyjechać na studia lub 
praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. 
Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji 
studiów) są uprawnieni do aplikowania o  wyjazd na praktykę, 
którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od 
ukończenia studiów.

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?
Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kra-
ju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE oraz 
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja i była Republika Mace-
donii) i mogą być nimi:

 � zagraniczne instytucje np. przedsiębiorstwa/firmy, muzea, 
biblioteki, szpitale itp.

 � placówki naukowo-badawcze
 � organizacje non-profit
 � jednostki administracji nie prowadzące nauczania zagra-

nicznych szkół wyższych np. biblioteki, działy finansowe, 
dziekanaty, działy współpracy z zagranicą

 � zagraniczne szkoły (podstawowe, gimnazjalne, średnie) dla 
studentów kierunków i specjalności pedagogicznych

 � polskie instytucje posiadające siedzibę za granicą, z  za-
strzeżeniem, że językiem roboczym będzie język inny niż 
język polski.

Nie można odbywać praktyk w:
 � instytucjach Unii Europejskiej
 � instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej

Na jak DŁUGO?
Od 2 do 5 miesięcy w okresie od 15 września 2015 
do 15 września 2016.

Ile wynosi STYPENDIUM?
Od 400 do 600 euro na miesiąc w zależności od kraju wyjazdu. 
Stypendium programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych 
kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów wła-
snych ponosi student. 
Uwaga! Studenci niepełnosprawni mogą wnioskować o dodatkowe 
wsparcie fi nansowe. Całkowite stypendium dla studentów niepeł-
nosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

JAK ZNALEŹĆ odpowiednią dla siebie ofertę?
Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym 
chcieliby odbyć praktyki. W  tym celu student wysyła do wy-
branej instytucji List Intencyjny (Letter of Intent) oraz Erasmus+ 
Traineeships Information 2015/16, który wyjaśnia instytucji 
przyjmującej szczegóły praktyki. List Intencyjny instytucja 

przyjmująca musi sporządzić na papierze fi rmowym, podpisać 
i przesłać faksem, mailem (skan) lub pocztą na adres SOWM. 
Studenci KUL mogą skorzystać z bazy kontaktów zamieszczo-
nej przez SOWM na e-kul w bazie wiedzy (lewe górne menu) 
– Erasmus – wyjazdy na praktyki – ‘baza kontaktów SOWM’. 
Pomocne w znalezieniu instytucji przyjmującej mogą być rów-
nież linki zamieszczone na stronie internetowej SOWM.

Jakie DOKUMENTY należy złożyć? 
 �  Formularz zgłoszeniowy dostępny w SOWM (p. 202, 203) 

i Internecie www.kul.pl/erasmus_praktyki
 �  CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyki) 

wraz z  kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi in-
formacje zawarte w  CV (zalecana forma CV – patrz Baza 
wiedzy na platformie e-kul) – bez kserokopii podstawo-
wych dokumentów, np. legitymacji, dowodu, paszportu, 
świadectwa maturalnego czy prawa jazdy

 �  Zaświadczenie o  znajomości wymaganego języka obcego 
(może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzami-
nu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu języko-
wego, zaświadczenie ze  SPNJO – konieczne jest wskaza-
nie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie 
dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków 
oferowanych w języku angielskim (europeistyka, filozofia). 
Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języ-
ka obcego mają również możliwość aplikowania. Wszyscy 
aplikujący studenci będą uczestniczyć w rozmowie kwa-
lifikacyjnej w języku obcym.

 � List motywacyjny w  języku obcym – języku odbywania 
praktyk (adresowany do instytucji przyjmującej)

 � Letter of Intent podpisany na papierze firmowym przez in-
stytucję przyjmującą

Termin składania aplikacji: od 07.01.2015 – 06.03.2015 w SOWM, 
p. 202 i 203 (gmach główny KUL). Przewidywane są dodatkowe dwa 
nabory: 1.06-30.06 2015 i styczeń-marzec 2016, chyba że limit 
środków na ww. wyjazdy zostanie przez uczelnię wyczerpany.

Więcej informacji: www.kul.pl/erasmus_praktyki

STUDIA 
I PRAKTYKI
ERASMUS+  2015/2016

Druk sfi nansowano z funduszu programu 
„Erasmus+”



STUDIA ERASMUS+
Program ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edu-
kacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom KUL wyjazd na część 
studiów za granicę. Studia odbywane w  uczelni partner-
skiej są traktowane jako integralna część studiów w  uczelni 
macierzystej.

KTO może ubiegać się o stypendium?
Studenci KUL, którzy:

 �  są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów 
stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzącym do uzyska-
nia dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stop-
nia oraz jednolitych studiów magisterskich (z  wyjątkiem 
studiów podyplomowych) 

 � są (w  momencie wyjazdu – rok 2015/16) studentami co 
najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia. Stu-
denci aplikujący na ostatnim roku studiów I stopnia mogą 
wyjechać na częściowe studia zagraniczne w  następnym 
roku akademickim pod warunkiem, że będą posiadać sta-
tus studenta w momencie wyjazdu.

 � znają dobrze właściwy język obcy 
 � mają średnią ocen ze  wszystkich zaliczonych semestrów 

aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stop-
nia) co najmniej 3,7

 � ubiegają się o  wyjazd do uczelni i  na kierunek studiów, 
z  którym istnieje podpisana umowa w  ramach programu 
ERASMUS+ (lista umów jest zamieszczona na stronie: 
www.kul.pl/erasmus_studia)

 � nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekań-
skim, zdrowotnym czy naukowym

UWAGA!  Studenci mogą wyjechać na studia lub praktykę za 
granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu 
studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), nieza-
leżnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) 
i  liczby okresów mobilności. Studenci studiów jednolitych ma-
gisterskich mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na 
okres nieprzekraczający 24 miesięcy.

DOKĄD i KIEDY można wyjechać?
Lista uczelni, na które można wyjechać znajduje się na stronie 
www.kul.pl/Erasmus_studia.  
Wyjazdy odbywają się w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2015/16. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 
1 roku akademickiego.

Ile wynosi STYPENDIUM?
Od 300 do 500 euro na miesiąc w zależności od kraju wyjazdu. 
Stypendium programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych 
kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów wła-
snych ponosi student.

UWAGA!  Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne 
w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzyma-
ją dodatkowo 200 euro miesięcznie. Studenci niepełnosprawni 
również mogą wnioskować o  dodatkowe wsparcie fi nansowe. 
Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym 
oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z  Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i  jest wypłacane 
w PLN.

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?
 � Formularz zgłoszeniowy dostępny w  Sekcji Obsługi Wy-

mian Międzynarodowych Działu Współpracy z  Zagrani-
cą (dalej SOWM) (p. 202, 203) i  internecie www.kul.pl/
erasmus_studia 

 � CV w  języku polskim wraz z  kserokopiami ważniejszych 
dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte  w CV

 � Zaświadczenie o  znajomości wymaganego języka obcego 
(może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzami-
nu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu języko-
wego, zaświadczenie ze SPNJO – konieczne jest wskazanie 
poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie do-
tyczy studentów neofilologii* oraz studentów kierunków 
oferowanych w języku angielskim na KULu (europeistyka, 
filozofia). Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajo-
mości języka obcego mają również możliwość aplikowania 
i  będą przechodzić pisemny test językowy. Więcej infor-
macji na temat testu językowego znajduje się na stronie: 
www.kul.pl/files/234/zasady_rekrutacji_i_kryteria_selek-
cji_Erasmus+_Studia_2015_2016.pdf 

*  Uwaga! Studenci fi lologii romańskiej kurs „0” – (I i II rok) również uczest-
niczą w  teście językowym. Studenci fi lologii niderlandzkiej nie uczest-
niczą w  teście, ale warunkiem podejścia do procedury kwalifi kacyjnej 
jest ocena min. 4,0 z  PNJN (studenci I  roku – średnia z  zaliczeń PNJN 
I semestru; studenci lat starszych – ocena z egzaminu PNJN z poprzed-
niego roku)

Termin składania aplikacji: 
I nabór: 07.01.2015 – 06.03.2015 (wyjazdy w I semestrze), II nabór: 
1.06-30.06 2015  (wyjazdy w II semestrze), w SOWM, p. 202 i 203 
(gmach główny KUL)

 PRAKTYKI ERASMUS+
Program ERASMUS+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edu-
kacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagra-
nicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu 
na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytu-
cji za granicą..

PROFIL praktyk
Praktyka musi być związana z  kierunkiem studiów. Stypen-
dium programu przyznaje się w  celu odbycia praktyki bez-
pośrednio związanej z  przedmiotami przygotowującymi do 
wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd 
naukowo-badawczy ani dydaktyczny (związany z  uczestnic-
twem w  zajęciach). Praktyka może stanowić część programu 
studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdo-
bycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). 
Student odbywa praktykę w  pełnym wymiarze godzin. Języ-
kiem roboczym praktyki nie może być język polski.

KTO może ubiegać się o stypendium?
O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 � są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów 
stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzących do uzyska-
nia dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stop-
nia oraz jednolitych studiów magisterskich (z  wyjątkiem 
studiów podyplomowych)

 � nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekań-
skim lub zdrowotnym

 � ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kie-
runkiem studiów

 � znają dobrze właściwy język obcy 
 � mają średnią ocen ze  wszystkich zaliczonych semestrów 

aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stop-
nia) co najmniej 3,7

 � wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem 
studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

Więcej informacji: www.kul.pl/erasmus_studia

Czy wiesz, że:
 � okres studiów odbyty w  uczelni zagranicznej jest 

włączony w tok studiów w KUL;
 � w roku 2014/15 na stypendium na studia 

wyjechało ok. 100 studentów KUL z prawie wszystkich 
kierunków; 

 � studenci studiujący na więcej niż jednym kierunku 
mogą wyjeżdżać na stypendium na podstawowym lub 
drugim kierunku, według własnego wyboru; 

 � co roku znacznie mniejsza konkurencja jest na wyjazdy 
do uczelni, w których językiem wykładowym jest język 
inny niż angielski;

 � na wyjazd przyznawane jest stypendium ze środków 
UE;

 � studenci podejmujący studia w UE mają prawo do 
podejmowania tam pracy na takich samych zasadach 
jak studenci lokalni;

 � oprócz możliwości odbycia 1 lub 2 semestrów studiów 
w wybranej uczelni UE, masz szansę biegle opanować 
język obcy a także zdobyć doświadczenie – cenne 
atuty na rynku pracy.  


