
 

 

 

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAGRANICZNE  

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

 
1. Wydziałowe zasady kierowania studentów i doktorantów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus stanowią 

uzupełnienie zasad ogólnouniwersyteckich. Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z Ogólnymi zasadami kwalifikacji 
studentów i doktorantów ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej jak studenci. 
Zasady są udostępniane na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz na stronie Wydziału Polonistyki UW. 

2. Wyjazdy są przyznawane w ramach puli miejsc pozostających w dyspozycji Biura Współpracy z Zagranicą UW. Jednym 
z warunków przyznania miejsca z puli centralnej jest jednak uzyskanie zgody koordynatora właściwego dla danej jednostki 
prowadzącej kierunek studiów. 

3. Kierowanie studentów na praktyki przez koordynatora ma charakter ciągły (tj. zgodnie z kolejnością zgłoszeń). 
4. Studentowi mogą zostać przyznane fundusze Erasmus na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów 

(I, II lub III) w celu odbycia za granicą praktyki oraz/lub części studiów. Kandydat ma obowiązek poinformować koordynatora 
o poprzednich wyjazdach w programie Erasmus (dotyczy to także wyjazdów odbytych w ramach innych kierunków). 

5. Fundusze Erasmus mogą zostać przyznane na minimalny okres 60 dni. 
6. Student zakwalifikowany na praktyki jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Biura Współpracy z Zagranicą UW, w tym 

do kompletowania i przechowywania dokumentów wskazanych przez BWZ jako koniecznych do rozliczenia praktyki. 
7. Program praktyk musi być zgodny z profilem studiów. 
8. Osoby ubiegające się o wyjazd na praktykę powinny zebrać odpowiednie dokumenty i zgłosić się do swojego koordynatora 

mobilności: 
 mgr Marty Jaworek – studenci Wydziału Polonistyki: filologii polskiej, logopedii, bałtystyki; doktoranci Instytutu 

Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, 
Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (studenci i doktoranci Katedry są zobowiązani okazać pisemną 
zgodę katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich, mgr Agnieszki Rembiałkowskiej); 

 dra Łukasza Zaremby – studenci i doktoranci Instytutu Kultury Polskiej; 
 dra hab. Roberta Kulmińskiego – studenci i doktoranci Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej; 
 dr Katarzyny Pietruczuk – studenci i doktoranci Instytutu Filologii Klasycznej. 

Informacje o dyżurach koordynatorów widnieją na stronie Wydziału oraz na stronach poszczególnych Instytutów. 
9. Podstawowe kryteria skierowania studenta na praktyki przez właściwego koordynatora mobilności stanowią: 

 zgodność programu praktyki z programem studiów, 
 osiągnięcia w nauce (średnia ocen), 
 potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę przesłane przez instytucję zagraniczną, w której miałaby odbyć się 

praktyka (wypełniony formularz - Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility, podpisany przez 
instytucję przyjmującą), 

 znajomość języka, w którym ma odbywać się praktyka. 
8. Od decyzji właściwego koordynatora mobilności przysługuje prawo do odwołania do prodziekan ds. badań naukowych 

i współpracy z zagranicą Wydziału Polonistyki UW, dr hab. Katarzyny Dróżdż-Łuszczyk. Odwołanie należy złożyć w ciągu 5 dni 
roboczych od daty otrzymania decyzji do pani Marty Jaworek (Dziekanat Wydziału Polonistyki, ul. Oboźna 8, pok. 120). 

9. Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie między 1 października 2018 r. a 30 września 2019 r. 
10.  Realizowanie praktyki nie może kolidować z programem studiów, dlatego ostateczną decyzję o skierowaniu na wyjazd 

zaplanowany w trakcie zajęć dydaktycznych podejmuje właściwy koordynator mobilności. 
11. Student nie może zostać skierowany na praktykę zagraniczną podczas urlopu. 
12. Fundusze Erasmus mogą zostać przyznane na minimalny okres 60 dni. 
13. Regulowaniem kwestii finansowych związanych z wyjazdem na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zajmuje 

się Biuro Współpracy z Zagranicą UW. 


