
KOMUNIKAT NR   2/2018 z dnia  15.11.2018 roku 

 

Prorektor ds. Kształcenia 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

  

w sprawie szczegółowych warunków naboru, finansowania i rozliczania studentów i absolwentów APS wyjeżdżających 

na praktykę w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019-2020 

 

 

Na podstawie ZARZĄDZENIE NR 259/15-16 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 7 

grudnia 2015 r. w sprawie: w sprawie warunków i trybu naboru studentów, absolwentów i pracowników Akademii Pedagogiki 

Specjalnej do PROGRAMU ERASMUS+ szkolnictwo wyższe /mobilność edukacyjna/ oraz powołania Komisji 

Kwalifikacyjnych ds. naboru studentów, absolwentów i pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej do Programu Erasmus+  

określam co następuje: 

 

 

1. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci I, II i III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

(stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz absolwenci, którzy w chwili składania wniosku są studentami Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – zwaną dalej APS - studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych: 

a)     od drugiego do dziewiątego semestru jednolitych studiów magisterskich, 

b)    od drugiego do szóstego semestru studiów pierwszego stopnia, 

c)     pierwszego roku studiów drugiego stopnia, 

d)    od drugiego do ósmego semestru studiów trzeciego stopnia; 

 

2. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich (zwany dalej „studentem”) lub absolwent APS, którzy w chwili 

składania wniosku jest studentem APS, posiadającym obywatelstwo dowolnego kraju, jest uprawniony do ubiegania się o 

fundusze Erasmus+ w celu odbycia praktyki  za granicą. 

3. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze Erasmus+. 

4. Praktyka powinna stanowić integralną część programu studiów. 

5. Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie między 1 czerwca a 30 września następnego roku.  

6. Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie Erasmus+ 

    (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,   Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Macedonia – była Republika Jugosławii, Turcja, w 

uczelni posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) lub w 

innej 

     instytucji zagranicznej. Instytucja musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie. Nie jest wymagana umowa 

między APS a instytucją realizującą praktykę. 

7. Praktyka nie może się odbyć:  

a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach  

b) w organizacjach zarządzających programami UE takich jak agencje narodowe (w celu uniknięcia     ewentualnego 

konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).  

8. Podstawowe kryteria kwalifikacji stanowią:  

a) zgodność programu praktyki z programem studiów,  

b) osiągnięcia w nauce (średnia z ostatniego roku studiów);  

c) potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę przesłane przez instytucję zagraniczną, w której miałaby odbyć się 

praktyka,  

d) poziom znajomości języka: 

-na podstawie certyfikatu językowego: poziom średni zaawansowany B2 60 pkt., poziom zaawansowany C1 80 pkt. 

-na podstawie egzaminu wewnętrznego maksymalnie 100 pkt. 

Wynik poniżej 60 punktów na 100 punktów możliwych eliminuje kandydata z dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego. 

 

e) list motywacyjny,  

f) opinia nauczyciela akademickiego APS,  



g) dodatkowe dokumenty świadczące o aktywności studenta/absolwenta,  

h) rozmowa kwalifikacyjna. 

9. Student nie może zostać skierowany na praktykę zagraniczną podczas urlopu dziekańskiego,  

    naukowego, zdrowotnego. 

10. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną ze statusem uczestnika programu Erasmus+ 

      bez funduszy Erasmus – z tzw. grantem zerowym. 

11. Fundusze Erasmus+ mogą zostać przyznane na minimalny okres 60 dni.  

12. Studentowi I, II i III stopnia studiów mogą zostać przyznane fundusze Erasmus+ na maksymalny łączny okres 12 miesięcy 

na każdym stopniu w celu odbycia za granicą praktyki oraz/lub części studiów. W każdym przypadku od maksymalnego 

łącznego okresu finansowania zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta 

programu LLP Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez) i programu Erasmus+ (z finansowaniem lub bez). 

13. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres mobilności  wynosi 24 miesiące.  

14.W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu finansowania zostanie odjęty okres, przez który student 

przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez) i programu Erasmus+ (z 

finansowaniem lub bez). 

15. Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ obejmuje też absolwentów uczelni. Wyjazd na praktykę 

zawodową absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia stopnia studiów, a długość pobytu na 

praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został 

zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Wszystkie zasady organizacyjne zawarte 

w niniejszym dokumencie dotyczące  udziału w programie studentów stosują się również do absolwentów. 

15. Z każdym zakwalifikowanym studentem zostanie zawarta pisemna umowa indywidualna oraz uzgodnione Porozumienie o 

programie praktyki, Learning Agreement for Traineeship  dostępne  na stronie: 
http://www.aps.edu.pl/studenci/erasmusplus/dokumenty-do-pobrania/. 

16. Student jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania funduszy Erasmus+, 

     dopóki nie podpisze umowy indywidualnej z APS. 

17. W okresie pobierania funduszy Erasmus student nie może pobierać innych funduszy z Unii  

      Europejskiej. 

18. Miesięczne stawki stypendium w zależności od grupy krajów wynoszą  - na podstawie ‘Zasad   alokacji i wykorzystania 

funduszy na wyjazdy edukacyjne   (mobilność) w szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2018 

/2019 

Tabela B – Wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę (SMP) 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka 

stypendium w € 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, 

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

600 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, 

Niemcy, Portugalia, Włochy 

550 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika 

Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, 

Turcja 

500 

 

19. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego 

wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną w Biurze Współpracy z Zagranicą APS, do uczelnianego koordynatora 

programu Erasmus+.  

20. Rekrutacja i kwalifikacja kandydatów na wyjazd na praktykę odbywa się w tym samym czasie,  



      co  rekrutacja i kwalifikacja kandydatów na wyjazd na studia. 

21. Student, który w roku akademickim/semestrze poprzedzającym wyjazd w ramach Programu, wypracował sobie 

stypendium naukowe lub inne, lub otrzymał pożyczkę, ma prawo do otrzymywania podczas trwania mobilności 

stypendiów i pożyczek, które zostały mu przyznane przez uczelnię macierzystą. 

22. Przed wyjazdem, Before the Mobility, kandydat przygotowuje Porozumienie o programie praktyki 

      (Learning Agreement for Traineeship). umieszczając w 

Tabeli A  informacje nt. praktyki (m.in. program, efekty kształcenia, poziom znajomości języka)  

Tabeli  B – zobowiązanie uczelni wysyłającej do zaliczenia praktyki  

Tabeli C – zobowiązanie organizacji przyjmującej do wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki  

 

23. Podczas mobilności, During the Mobility, uczestnik wprowadza ewentualne zmiany do Tabeli A  

      w Tabeli A2  

 

24. Po zakończeniu mobilności, After the Mobility, uczestnik uzyskuje zaświadczenie o odbyciu praktyki  w Tabeli D, z 

potwierdzeniem okresu mobilności , czyli rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia mobilności. 

 

25. Uczestnik mobilności  zobowiązany jest do wykonania 2 testów biegłości językowej w ramach Online  Linguistic Support 

– przed rozpoczęciem mobilności i po jej zakończeniu, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia z Narodowej Agencji 

Programu ERASMUS+. 

 

26. Po wypełnieniu testu kompetencji językowych student może otrzymać licencję na kurs językowy 

      online – kurs nie jest obowiązkowy. Licencje na kurs przydzielane są przez koordynatora. 

 

27  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż na czas pobytu w kraju docelowym musi mieć zapewnione ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez Uczestnika (obejmujące co najmniej 

szkody poniesione przez Uczestnika w miejscu odbywania praktyk. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.  

 

28. Rozliczenie wyjazdu i wypłata drugiej transzy dofinansowania następuje na podstawie  

a) zaświadczenia o odbyciu praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą 

b) złożenia indywidualnego raportu uczestnika - ankieta on-line 

c) wykonania testu biegłości językowej nr 2 w ramach Online Linguistic Support 

 

29. Student może skrócić pobyt na stypendium.  Zwraca wówczas część stypendium proporcjonalną  

      do niewykorzystanego okresu pobytu. 

30. Student może przedłużyć pobyt na stypendium za zgodą instytucji przyjmującej i na warunkach   uzgodnionych z uczelnią 

macierzystą, które obejmują: 

a)   rozliczenie wcześniejszego okresu mobilności –   i Certificate of Attendance (Potwierdzenie Pobytu),  

b)  przedstawienie nowego Learning Agreement for Traineeship  z akceptacją wszystkich trzech stron, 

c)  podpisanie aneksu do umowy uczelni ze studentem, przedłużającego pierwotny okres pobytu 

     wynikający z umowy 

d) oświadczenie studenta, że jest świadomy, że nie otrzyma stypendium na okres, na który przedłuża pobyt. 

 

 

 

 

 

         


