PROGRAM ERASMUS PLUS
REKRUTACJA NA LETNIE PRAKTYKI
ZAGRANICZNE W ROKU 2018
Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie
Erasmus Plus (Mobilność Edukacyjna) studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o
Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mają możliwość odbycia praktyk letnich w hotelach w Grecji
współpracujących z firmą The Tree Travel oraz firmą Algoos:
L.p.
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1.

The Tree Travel

Turystyka i Rekreacja

www.praktykistudenckie.pl

10
I st, II st

B1

2.

Algoos

Turystyka i Rekreacja, https://www.al
Zarządzanie, Filologia goos.com/

10
I st, II st

B1

okres praktyk
pełne 3 miesiące

lipiec-wrzesień
lub sierpieńpaździernik
Maj-październik
czerwiecwrzesień
Lipiecpaździernik
Sierpieńpaździenik

Każdy student ubiegający się o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus Plus
ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów studentów na
praktyki zawodowe (SMP) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna na UMCS
(www.umcs.pl  strefa: Student  Programy wymiany studenckiej  Erasmus Plus  Wyjazdy
na praktyki).
Zakwalifikowani studenci pokrywają koszty przejazdów lokalnych, ubezpieczenia, i inne koszty
podczas praktyki za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/ )
Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w
sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą. Stypendium to jest tylko dofinansowaniem
i będzie wynosić 500 euro na miesiąc praktyki za granicą (Grecja, Cypr, Hiszpania).
Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o
dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie
Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER.
Warunki dla kandydatów:
1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami co najmniej II roku studiów I st.
Turystyki i Rekreacji UMCS bez względu na obywatelstwo oraz mieć nieukończone 26 lat:
preferowani będą studenci ze specjalności Hotelarstwo;
2. W okresie praktyk za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej
urlopowani,
3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 3,7 za cały okres studiów na aktualnym poziomie
studiów. Studenci I roku II stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z
poprzedniego poziomu studiów,
4. Kandydaci powinni znać na poziomie zaawansowanym język angielski.
5. W czasie całego pobytu na praktyce student musi mieć ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego
EKUZ oraz wykupione ubezpieczenie NNW i OC (np. w ramach międzynarodowej legitymacji ISIC
lub Euro 26)
6. W czasie całego pobytu na praktyce student musi mieć ważną wizę lub kartę pobytu (dotyczy
obcokrajowców studiujących w Polsce)
7. Dla studentów wyjeżdżających obowiązuje kaucja ZWROTNA na zakończenie praktyk z firmą
Algoos Study Work and Travel.

8. Dla studentów wyjeżdżających po raz pierwszy obowiązuje opłata administracyjna pobierana
przez biuro The Tree Travel
9. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w UMCS, kontynuuje opłacanie czesnego
na UMCS także w okresie praktyki. O możliwości ewentualnego zwolnienia z takiej opłaty
decydują odpowiednie władze UMCS.
10. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co
do których student UMCS nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu
studenta na praktyce.
11. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i
finansowania
wyjazdów
studentów
na
praktyki
zawodowe
i
na
stronach:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+
uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów,
którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus (patrz punkt 4 ww.
Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na praktyki zawodowe…).
Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do
Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Komplet dokumentów powinien zawierać:
1. podanie, planowany termin odbycia praktyki oraz wypełniony kwestionariusz kandydata ze
strony internetowej The Tree Travel lub planowany termin odbycia praktyki, formularz
zgłoszeniowy oraz CV w języku angielskim dostępne na stronie firmy Algoos
2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane
przez dziekanat (studenci – kandydaci z I roku II stopnia studiów przedkładają informację o
średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge,
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS). Znajomość właściwego języka obcego
studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej w języku obcym.
Komisja wydziałowa przeprowadza kwalifikację studentów na praktykę uwzględniając postanowienia
zawarte w umowie z firmą Algoos Study Work and Travel oraz z firmą The Tree Travel. Komisja
może wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji, wspólne dla wszystkich kandydatów.
Komisja wydziałowa sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji studentów na praktykę i
przekazuje go do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus UMCS.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na praktyki podejmie przyjmująca instytucja, do
której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.
Procedura odwoławcza:
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Dokumenty proszę składać do: dr Agnieszki Krzyżewskiej, pok. 15B
do dnia 22 marca 2018 r.
Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 23.III.2017 (piątek) w sali nr 202D
Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy dr Agnieszka Krzyżewska
w dniach 28 marca – 5 kwietnia 2017 roku w godz. konsultacji
Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do
do Biura Programu Erasmus UMCS - D.S. Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

STUDENCI ZAKWALIFIKOWANI
1. Studenci zakwalifikowani przez Komisję wydziałowa powinni niezwłocznie skontaktować się z Biurem
Programu Erasmus UMCS w celu przygotowania dalszych kroków postępowania związanych z
dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.
2. Student zakwalifikowany na praktykę w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem musi uzgodnić
indywidualny program praktyki do zrealizowania w formie dokumentu „Learning Agreement for
Traineeships” oraz przygotować i przesłać pakiet dokumentów aplikacyjnych do biura „The Tree Travel”
lub „Algoos Study Work and Travel” w terminie i według procedur wymaganych przez tę firmę oraz
uczelnię.
3. Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu
językowego on-line z języka obcego (dotyczy tylko języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego), w którym student będzie odbywał praktykę. Student wypełnia
test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie
stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi.
4. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na wypłatę
indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających na praktykę na podstawie umowy pomiędzy
beneficjentem-studentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem prawnie reprezentującym uczelnię.
5. UMCS może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego stypendium w wysokości połowy
stawki miesięcznej dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta
wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

ROZLICZENIE STYPENDIUM
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Student ma obowiązek rozliczenia się ze stypendium w Biurze Programu Erasmus UMCS oraz na swoim
Wydziale zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Programu Erasmus UMCS i w regulaminie
Wydziału/Instytutu.
W Biurze Programu Erasmus UMCS w terminie określonym w umowie na wyjazd na praktykę
student/absolwent jest zobowiązany złożyć:
zaświadczenie o zrealizowaniu założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna
praktyki w instytucji przyjmującej (III część dokumentu Learning Agreement for Traineeships – to be
completed after mobility),
zaświadczenie z datami dziennymi rozpoczęcia i zakończenia praktyki w instytucji przyjmującej,
wypełnić Ankietę on-line Stypendysty Erasmusa,
wypełnić test językowy on-line (dotyczy języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego,
niemieckiego, niderlandzkiego).
Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu praktyki
w dokumencie „Porozumienie o programie praktyki”/ Learning Agreement for Traineeships może
skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty
wypłaconego stypendium programu Erasmus+.
Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność
zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium w terminie do 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zwrotu.
Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji Biuro Programu Erasmus UMCS dokona rozliczenia
finansowego należnego studentowi stypendium według obowiązujących zasad programu Erasmus+.

