
 

Załącznik IV do Umowy finansowej pomiędzy Uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę w programie 

Erasmus+ 

Obowiązki studenta wyjeżdżającego na studia i/lub praktykę w ramach programu Erasmus+ 

 

W celu prawidłowej realizacji wyjazdu na studia i/lub praktykę w ramach programu Erasmus+ zobowiązuję się: 

Przed wyjazdem: 

 uzgodnić program praktyki i/lub nauczania na formularzu Learning Agreement. Program musi być zatwierdzony przez 3 

strony: uczelnię, instytucję przyjmującą oraz studenta. Podpis strony przyjmującej można otrzymać niezwłocznie po 

przyjeździe. 

 jeśli to możliwe, wypełnić test biegłości językowej on-line, w razie potrzeby przejść bezpłatny kurs językowy on-line. 

 podpisać umowę stypendialną z uczelnią wysyłającą. 

W trakcie wyjazdu: 

 niezwłocznie po dotarciu na instytucję przyjmującą wysłać skan potwierdzenia przybycia do instytucji poświadczony 

przez stronę przyjmującą i/lub skan podpisanego przez stronę porozumienia o programie praktyk/nauczania. 

 sumiennie realizować uzgodniony program nauczania i/lub praktyki. 

 informować uczelnię o wszelkich sytuacjach wymagających reakcji ze strony uczelni,  

 w przypadku, gdyby było konieczne wprowadzenie zmian do wcześniej uzgodnionego programu, wypełnić odpowiednią 

rubrykę w Learning Agreement nie później niż 30 dni przed końcem semestru lub końcem okresu pobytu na praktyce. W 

wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wypełnienie tego dokumentu po tym terminie. 

Po powrocie: 

 w ciągu 30 dni: 

1. dostarczyć na uczelnię potwierdzenie okresu pobytu na instytucji przyjmującej, 

2. dostarczyć na uczelnię kartę oceny praktyki i/lub wykaz zaliczeń (Transcript of Records), 

3. wypełnić ankietę stypendysty on-line (link otrzyma Pan(i) w mailu podanym przy rekrutacji), 

4. jeśli to możliwe, wypełnić raz jeszcze test biegłości językowej on-line w celu oceny wpływu mobilności na 

rozwój kompetencji językowych. 

Powyższe dokumenty muszą być poświadczone przez instytucję przyjmującą (podpis osoby odpowiedzialnej za realizację 

mobilności oraz pieczęć instytucji). Przyjmuję do wiadomości, że do czasu dopełnienia powyższych zobowiązań uczelnia może 

wstrzymać wypłatę do 30% wartości stypendium za cały okres pobytu. 

 

podpis studenta ………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi obowiązkami i rozumiem, że niedopełnienie któregoś z punktów może się 

wiązać z koniecznością zwrotu części lub całości przyznanego stypendium. 

 

Kielce, dnia ………………………………      podpis studenta 

……………….......................................... 


