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Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów

(3-12 miesięcy)

Wyjazdy studentów i absolwentów w celu odbycia praktyk 
(2-12 miesięcy)

Na każdym poziomie studiów wyjazdy mogą trwać łącznie max. 12 miesięcy



STUDIA



Średnia ocen

Znajomość języka

Działalność na uczelni





Wydział musi mieć 
umową z daną uczelnią

Można pojechać z 
innego wydziału

Zapisy odbywają się 
przez USOS



Przed wyjazdem dostaje 
się 70% dofinansowania



Trzeba uzyskać 30 ECTS/sem, żeby nie zwracać grantu 
należy mieć min. 20 ECTS/sem

Jeżeli nie zaliczy się jakiegoś przedmiotu, należy w Polsce 
zdać wszystkie przedmioty podpięte pod ten przedmiot 

w LA



Studia nie zawsze prowadzone są w języku angielskim!



Uczelnia przyjmująca nie zawsze zapewnia akademik lub 
pomoc z zakwaterowaniem.



List Akceptacyjny z uczelni zagranicznej

Student Application Form

Learning Agreement

Wniosek wyjazdowy S

Formularz – konto bankowe

Kopia karty EKUZ

Kopia polisy ubezpieczeniowej (OC i NNW)



luty/marzec/kwiecień – zapisy (data zależna od wydziału)

28.06.2019r. – Student Application Form, Formularz-
konto bankowe

13.09.2019r. – pozostałe dokumenty 

(semestr zimowy i cały rok)

13.12.2019r. – pozostałe dokumenty 

(semestr letni i przedłużenie)





Przedłużenia możliwe są tylko w ramach jednego roku 
akademickiego

Dokumenty – 13.12.2019r.



Studenci zaakceptowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+, którzy

otrzymują na PW stypendium socjalne, mogą się ubiegać o przyznanie

dodatkowego wsparcia finansowego z programu PO WER.

W celu zakwalifikowania się do tego programu, do dnia 30 maja 2019 roku

muszą dostarczyć do biura CWM, kopię decyzji o przyznanym stypendium

socjalnym w roku akademickim 2018/2019.



Studenci z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani 

na wyjazd w ramach programu Erasmus+, mogą się 

ubiegać o dodatkowe fundusze z programu PO WER  

na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, 

bez których ich mobilność nie byłaby możliwa.



W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia mobilności 
należy rozpocząć  procedurę rozliczania się, a 
zakończyć ją nie później niż do dnia  11 października 
2020 r.



PRAKTYKI



studenci PW zarejestrowani na I, II lub III stopniu 
studiów (po bezwarunkowym ukończeniu I roku I 
stopnia)

absolwenci PW – warunkiem koniecznym jest udział 
w rekrutacji na ostatnim roku studiów, w trakcie nauki



Praktyka absolwencka musi rozpocząć i zakończyć 
się w ciągu 12 miesięcy od dnia obrony.



w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, 
firmach, placówkach naukowo-badawczych, (np. 
pracownie architektoniczne, muzea, biblioteki, etc.)



Grant przyznawany jest na max. 3 miesiące.

Jest to forma dofinansowania i nie pokrywa pełnych kosztów pobytu.

Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę na dłuższy okres, np.

6 miesięcy z tzw. łączonym dofinansowaniem: 3 miesiące z grantem

i 3 miesiące z tzw. „dofinansowaniem zerowym”.

Instytucja przyjmująca może zaoferować: „kieszonkowe”,

zakwaterowanie, wyżywienie, refundację kosztów dojazdów.



Rekrutacja na praktyki odbywa się na wydziale w okresie od

lutego lub marca (termin określa wydział) i trwa do

wyczerpania miejsc.

28.06.2019 – ostatni dzień złożenia dokumentów

aplikacyjnych



średnia ocen z toku studiów

min. B2 z języka, w którym ma się odbyć praktyka

wydziały mogą ustalić wewnętrzne, dodatkowe

kryteria



Learning Agreement for Traineeships
CV – sugerowane CV Europass
List motywacyjny
zaświadczenie o znajomości języka, w którym ma odbywać się 
praktyka
zaświadczenie o statusie studenta/absolwenta (na miesiąc przed 
wyjazdem)
Wniosek wyjazdowy S
Formularz – konto bankowe
Kopia karty EKUZ
Kopia polisy ubezpieczeniowej (OC i NNW)









ul. Noakowskiego 18/20, kl.B, 6 piętro

poniedziałek-środa: 10:00-14:00

czwartek-piątek: 8:30-12:30



Dziękujemy!

#THISisESN


