INFORMACJE DLA STUDENTÓW
PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

KROK 1
Miejsce odbywania praktyk:
1. Wskaż miejsce odbywania praktyk – samodzielnie wyszukaj takie miejsce lub
skorzystaj z miejsc proponowanych przez Uczelnię

KROK 2
Wypełnienie dokumentów:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. List motywacyjny (do 400 słów) w języku polskim - powinien zawierać opis
firmy, czas praktyk, miejsce praktyk, język praktyk wraz z uzasadnieniem
wyboru firmy i kraju wyjazdu oraz zakładanego wpływu praktyki na
kompetencje i możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Adresatem listu motywacyjnego jest Uczelniany Koordynator Programu
Erasmus+ w WSBiNoZ w Łodzi
3. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships LAT) musi zawierać potwierdzoną podpisami akceptację przedstawiciela
instytucji przyjmującej i studenta. LAT w oryginale musi zostać dostarczony
przez studenta do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmusa+. Podpisy
studenta, Koordynatora Programu Erasmus+ i Prodziekana ds. danego
kierunku studiów w Uczelni powinny zostać złożone w oryginale
4. CV – wypełnione w języku polskim w formacie EUROPASS
5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego

KROK 3
Złożenie dokumentów:
1. Oryginały podpisanych dokumentów z kroku 2 dostarcz do Biura Programu
Erasmus+ i oczekuj na wyniki rekrutacji

KROK 4
W przypadku pomyślnej rekrutacji - wystawienie umowy:
1. Na podstawie złożonych przez ciebie dokumentów Biuro Programu Erasmus+
przygotowuje umowę

KROK 5
Podpisanie umowy:
1. Po przygotowaniu umowy przez Biuro Programu Erasmus+ zostaniesz
poinformowany o tym fakcie w formie wiadomości e-mail i zaproszony celem
podpisania umowy

KROK 6
Uzupełnienie danych:
1. Po podpisaniu umowy zostaniesz poproszony o uzupełnienie informacji na
temat:
a) ubezpieczenia NNW i OC
b) numeru karty EKUZ (kartę należy wyrobić w NFZ)
c) numer konta bankowego (w euro)

KROK 7
Test językowy OLS:
1. Na jego wypełnienie masz miesiąc od dnia wygenerowania zaproszenia
2. Zaproszenie znajdziesz na swojej poczcie e-mail

KROK 8
Wypłata grantu:
1. Po wykonaniu wszystkich wcześniejszych kroków otrzymasz stypendium
2. Stypendium zostanie wypłacone najwcześniej miesiąc przed datą rozpoczęcia
mobilności

