
Długość trwania: 5-30 dni (praktyka krótkoterminowa z obowiązkowym
komponentem on-line) 2-12 miesięcy (praktyka długoterminowa)
Kierunki: uczelnie z którymi UMB ma podpisaną umowę
międzyinstytucjonalną lub inne instytucje związane z kierunkiem studiów
Forma: praktyka obowiązkowa lub nieobowiązkowa 
Wymagania: musisz być studentem co najmniej II roku studiów, mieć średnią
ocen co najmniej 3,5 i znać język obowiązujący w instytucji przyjmującej.
Terminy: składanie dokumentów do 1 marca, ogłoszenie wyników do 31
marca

KROK 4. WYPŁATA STYPENDIUM

KROK 2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW 
Aby wziąć udział w rekrutacji, złóż następujące dokumenty do Działu
Współpracy Międzynarodowej: Formularz aplikacyjny o wyjazd na
praktykę, zaświadczenie o średniej ocen, zaświadczenie o znajomości
języka obcego, zaświadczenia o działalności w kołach naukowych,
organizacjach studenckich, wykaz publikacji (jeśli dotyczy) itp. 

KROK 3. DECYZJA KOMISJI
Oczekiwanie na zebranie Komisji Programu Erasmus+ oraz wydanie
przez nią decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji należy złożyć
pozostałe wymagane dokumenty tj. Dane o rachunku bankowym, kopia
ubezpieczenia OC i NNW na czas podróży, kopia karty EKUZ (lub innego
zaświadczenia) oraz wypełnione Mobility Agreement for Training.

PO POWROCIE Z MOBILNOŚCI:
Dostarcz oryginał oświadczenia o przyjeździe / wyjeździe do i z instytucji
przyjmującej, a także pisemne zaświadczenie z instytucji przyjmującej
potwierdzające okres pobytu na praktyce. Wypełnij ankietę w systemie EU
Survey. Otrzymasz wtedy pozostałe 30% stypendium.

Joanna Zadykowicz        |       Biuro Programu Erasmus+

KROK 1. UZYSKANIE ZAPROSZENIA
Aby wziąć udział w rekrutacji musisz samodzielnie uzyskać zaproszenie
z instytucji przyjmującej. Wzór zaproszenia znajdziesz w zakładce
"Dokumenty do pobrania". Na praktykę można wyjeżdżać do instytucji z
krajów należących do kategorii "Państwa członkowskie UE i państwa
trzecie stowarzyszone z programem"

Gdy dostarczysz wszystkie dokumenty, wypełnij umowę stypendialną o
swoje dane osobowe. Odeślij ją w formie elektronicznej a my
wypełnimy resztę, po czym zostaniesz zaproszony w celu jej
podpisania. Gdy umowa zostanie podpisana przez obie strony,
otrzymasz pierwszą ratę stypendium (70% kwoty). Wypełnij test OLS.

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/102.2022_zal_2_formularz_aplikacyjny_studia_student_doktorant.docx
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/102.2022_zal_10_potwierdzenie_przyjazdu_i_wyjazdu.docx

