
 

 

FAQ  
praktyki zagraniczne dla studentów UW podczas Expo 2020 Dubai 

 

Grupa docelowa 

1. Do kogo skierowana jest oferta praktyk zagranicznych podczas Expo 2020 Dubai?  

Zgodnie z oczekiwaniami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, oferta skierowana jest do studentów 

studiów stacjonarnych wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim.  

2. Czy doktoranci i studenci studiów podyplomowych też mogą aplikować?  

W związku z tym, że oferta skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie 

Warszawskim, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych nie mogą brać udziału w 

rekrutacji.  

3. Czy trzeba mieć status studenta aby aplikować?  

Aby wziąć udział w praktykach zagranicznych na Expo 2020 Dubai należy posiadać status studenta 

na etapie rekrutacji jak i podczas odbywania praktyk.  

4. Czy oferta jest skierowana do studentów wszystkich lat studiów? 

Oferta skierowana jest do studentów wszystkich lat studiów. Jednak ze względu na wymagany 

status studenta na etapie rekrutacji jak i podczas odbywania praktyk, preferowaną grupą są 

studenci II roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich oraz II-IV roku studiów 

jednolitych magisterskich.  

5. Czy studenci zagraniczni mogą aplikować? 

Praktyki zagraniczne podczas Expo 2020 Dubai skierowane są do studentów z polskim 

obywatelstwem lub dysponujących Kartą Polaka. 

6. Czy jeśli jestem studentem(ką) studiów niestacjonarnych też mogę aplikować?  

Oferta skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych, są to wymagania Organizatora 

Praktyk, niezależne od nas. Studenci studiów niestacjonarnych nie mogą brać udziału w rekrutacji. 

Termin i czas trwania praktyk 

7. Jakie są terminy wyjazdów na praktyki zagraniczne?  

Studenci mogą wyjechać w terminach: I tura to 25.09.2021-1.01.2022, II tura to 31.12.2021-

5.04.2022 

8. Czy jest możliwość wyjazdu na 6-cio miesięczne praktyki zagraniczne?  

Dopuszczamy taką możliwość, swoje preferencje należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. 

Ostateczną decyzję podejmuje Organizator Praktyk we współpracy z UW.  

 



 

 

Zakres zadań podczas praktyk  

9. Jakie zadania będą mieli do wykonania studenci podczas praktyk zagranicznych? 

Zadania studentów w ramach realizowanych praktyk będą zależały od uzgodnień z Organizatorem 

Praktyk. W celu podniesienia kompetencji i umiejętności studentów, pod uwagę będą brane 

programy realizowanych studiów.  

10. Czy jest możliwe zaangażowanie się w dodatkowe działania na terenie Pawilonu Polski podczas 

Expo 2020 Dubai? 

Organizator Praktyk przewiduje możliwość zaangażowania Praktykantów w dodatkowe działania, 

w zależności od wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy.  

Praktyki zagraniczne a realizacja programu studiów 

11. Czy są to praktyki obowiązkowe? 

Z założenia są to praktyki nieobowiązkowe, istnieje możliwość ujęcia ich na poczet praktyk 

obowiązkowych. Warto to ustalić w jednostce macierzystej, np. z pełnomocnikiem praktyk lub 

kierownikiem jednostki dydaktycznej.  

Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji roku akademickiego powinni Państwo uzgodnić 

wewnętrznie w macierzystych jednostkach. Jednym z możliwych rozwiązań jest wzięcie urlopu 

dziekańskiego, egzaminy w terminie zerowym lub uzgodnienie innych warunków zaliczania 

przedmiotów w tym czasie.  

12. Czy jeśli zostanę zrekrutowany, ale nie będę miał uregulowanego stosunku z jednostką 

macierzystą, będę mógł/mogła pojechać na praktyki zagraniczne?  

Warunkiem udziału w praktykach zagranicznych jest posiadanie statusu studenta na czas realizacji 

praktyki oraz uregulowany stosunek z jednostką macierzystą (zaliczone przedmioty, brak 

zaległości).   

13. Czy będąc studentem(ką) ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, również 

mogę aplikować? 

Tak, pod warunkiem że na czas realizacji praktyki będziesz miał(a) status studenta(ki) UW.  


