Zasady działania praktyk studenckich prowadzonych przez Olsztyńską Szkołę Wyższą w
ramach programu Erasmus 2012/2013
Ogólne zasady

I.

- W praktykach studenckich w ramach programu mogą wziąć udział studenci OSW (również
obywatele innych krajów będący członkami społeczności studenckiej OSW).
- Studenci mogą odbywać praktyki w instytucjach, takich jak: placówki badawczo-naukowe,
zagraniczne firmy/przedsiębiorstwa, szpitale, organizacje non-profit, etc. Praktyk nie można
odbywać w instytucjach unijnych ani w placówkach dyplomatycznych poza granicami Polski.
- Studenci mogą wziąć udział w praktyce tylko jeden raz a także mieć ukończony I rok studiów.
- Praktyka winna być zakończona do 30 września w danym roku akademickim. Praktyki mogą
trwać od 3 (okres minimalny) do 12 miesięcy w ciągu jednego roku akademickiego.
- Praktyka odbywana w instytucji zagranicznej winna być odpowiednia do kierunku studiów
kandydata. Student może odbywać ją, jako praktykę obowiązkową (wchodzącą w skład studiów)
bądź nieobowiązkową (dającą dodatkowe uprawnienia).
-Odbywanie praktyki za granicą nie wyłącza studenta ze społeczności akademickiej OSW a także
nie wstrzymuje wypłaty pomocy materialnej dla studentów.
II.

Rekrutacja

- Kwalifikacja studentów do udziału w praktykach odbywa się drogą postępowania
rekrutacyjnego.
-Rekrutacja odbywa się w terminie od października do końca marca.
- Warunkiem przystąpienia do programu jest bardzo dobra znajomość języka w jakim odbywać
się będzie praktyka a także wysoka średnia ocen.
- Studenci, którzy nie zakwalifikowali się z powodu braku miejsc wpisywani są na listę rezerwową.
- W ramach rekrutacji, poza wstępną kwalifikacją, przewidziany jest test językowy wraz z
rozmową kwalifikacyjną.
- Decyzję o zakwalifikowaniu studenta podejmuje Komisja Rekrutacyjna w osobach: Dziekana
Wydziału studenta wyjeżdżającego oraz koordynatora programu Erasmus.
- Studentom niezakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu przysługuje prawo odwołania
się od decyzji komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
- Studenci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty w Biurze Promocji i Kontaktów
Międzynarodowych (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, ul. Bydgoska 33, pok.2):
·
formularz zgłoszeniowy,
·
zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego (jeśli dotyczy),
·
zaświadczenie o średniej ocen (dotyczy roku poprzedzającego mobilność) a także zgodę
dziekana dotyczącą wyjazdu na praktykę
III Dalsze postępowanie kwalifikacyjne
Studenci zakwalifikowani do wyjazdu winni wypełnić „Formularz Zgłoszeniowy” (Application
Form) a także „Porozumienie of Programie Praktyki” (Training Agreement), które zostanie
podpisane przez osobę odpowiadającą za uznanie praktyki w instytucji przyjmującej a także
koordynatora programu Erasmus w uczelni macierzystej (OSW). Dokument winien być
zatwierdzony przez Dziekana danego wydziału. Studenci podpisują również umowę z uczelnią
macierzystą (OSW) dotyczącą otrzymywanego stypendium oraz zawierającą inne aspekty
formalne.
IV Finansowanie
- Osoby biorące udział w praktykach mają zapewnione dofinansowanie w formie stypendium
przeznaczonego na wydatki związane z pobytem za granicą oraz podróżą. Wysokość grantu
zależna jest od ustaleń, jakie wyznacza Narodowa Agencja na dany rok akademicki.
- Otrzymane środki należy traktować, jako dofinansowanie a nie środki pokrywające cały pobyt za
granicą.
- Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych funduszy przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
V Rozliczenie
Po odbytej praktyce, student zobowiązany jest wypełnić ankietę stypendysty Erasmusa
(dostępnej na stronie www.erasmus.org.pl) a także dostarczyć:
- potwierdzenie odbycia praktyki w instytucji przyjmującej wraz z zaświadczeniem o
zrealizowaniu założeń praktyki z oceną opiekuna praktyki,

- sprawozdanie z odbytej praktyki,
- raport końcowy,
VI Zaliczenie
- Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego zapewnia pełną uznawalność zdobytych
umiejętności i osiągnięć w ramach praktyki a także zdobytych punktów ECTS.
VII Zmiany i modyfikacje
- Uczelnia dopuszcza możliwość modyfikacji Training Agreement do 1 miesiąca od przyjazdu do
danej instytucji.
- Student winien zaliczyć zaległości i różnice programowe powstałe w wyniku uczestnictwa w
praktyce zagranicznej.

