
Procedura postępowania dla studentów wydziału WHiBZ chcących wyjechać w ramach 

programu ERASMUS+ -  wyjazd na praktyki 

 

1. kryteria, jakie powinni spełniać studenci ubiegający się o wyjazd: 
a. znajomość języka angielskiego na poziomie B2  
b. sprecyzowany cel stażu (np. nauka nowych technik badawczych) 
c. wyjazd  może obejmować  maksymalnie na okres 12 miesięcy, ale nie krótszy niż 2 

miesiące 
d. staż może być odbywany jedynie w krajach Unii Europejskiej, może odbywać się w 

instytucjach z którymi Uniwersytet Rolniczy nie ma podpisanej umowy o wymianie w 
ramach programu ERASMUS+ 
 

2. dokumenty wymagane od kandydatów  
a. zgłoszenie na studia/praktykę 
b. wniosek na wyjazd za granicę (WNIOSEK NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH 

PROGRAMU ERASMUS+(SMP)) – dla doktorantów wniosek musi być podpisany przez 
kierownika studium doktoranckiego, wyrażający jego zgodę na wyjazd 

c. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS (zawierający informacje o instytucji w 
której zamierzają odbyć praktyki, opis przewidzianych w stażu technik badawczych i 
umiejętności których zamierzają nabyć, dokładny plan praktyk) 

d. zaświadczenie o znajomości języka 
e. krótki życiorys 
f. list motywacyjny (1 strona) 
g. zaświadczenie o ukończeniu innych kursów 

 
3. termin składnia dokumentów: 

a. do 31 marca 2018r. – na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 
 

4. miejsce i forma złożenia  dokumentów: 
a. oryginały dokumentów (oraz ich jedną kopię) wymienionych w pkt. 2 studenci składają 

do dr inż. Joanny Pokorskiej – Wydziałowego Koordynatora ds. ERASMUS (Wydział 
Leśny, al. 29 Listopada 46, pok. 133) 
 

5. rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzana jest przez Wydziałowego Koordynatora ds. 
ERASMUS do 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania dokumentów 

 
6. forma oceny złożonych dokumentów –  ocenę złożonych dokumentów przeprowadza komisja 

kwalifikacyjna (w składzie: Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. Andrzej 
Sechman, Wydziałowy Koordynator ds. ERASMUS dr inż. Joanna Pokorska, sekretarz dr inż. 
Dominika Kułaj) 
 

7. procedura odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej – pismo do prorektora ds. Nauki i 
współpracy Międzynarodowej UR w Krakowie  
 


