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I Wypełnianie dokumentów (studia): 

1. krok: sprawdzenie strony uniwersytetu przyjmującego (nominacje 
zostały już wysłane) 

2. krok: wypełnienie dokumentów wymaganych przez stronę 
przyjmującą 

Zwykle dokumenty do wypełnienia są następujące: 

 student application form  

 LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES  

 student accommodation form  

 inne (np. transcript of records, zaświadczenie o znajomości 
języka, kopia paszportu lub dowodu, zdjęcie) 
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-studia  
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I Wypełnianie dokumentów (praktyki): 

 

1. krok: sprawdzenie strony instytucji przyjmującej 

2. krok: wypełnienie dokumentów 

 LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS 

 inne dokumenty wymagane przez stronę przyjmującą (np. CV, 
transcript of records, zaświadczenie o znajomości języka, kopia 
paszportu lub dowodu, zdjęcie, inne) 

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-praktyki 
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3. krok: wypełnienie formularzy danych osobowych i danych bankowych: 
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-studia 
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-praktyki 

4. krok: złożenie dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej: 

 learning agreement for studies/learning agreement for traineeships (LA) 

 formularz danych bankowych i danych osobowych 

UWAGA: 

 LA musi być podpisany (koordynator wydziałowy uczelni macierzystej, 
student) 

 jeśli dokumenty muszą zostać wysłane pocztą, są wysyłane przez studenta 

 proszę pamiętać o terminach w uczelniach partnerskich 

TERMIN: 10 maja  
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II Przed wyjazdem na stypendium: 

 podpisanie umowy (studia - cały rok, semestr zimowy: lipiec, praktyki, studia w semestrze 
letnim: w zależności od terminu wyjazdu) 

 obowiązkowy test językowy on-line w platformie OLS (angielski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, włoski, niderlandzki, czeski, duński, grecki, portugalski, szwedzki) 
https://www.umed.wroc.pl/erasmus-ols  

 kursy językowe: 

 kursy językowe on-line (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, niderlandzki, czeski, 
duński, grecki, portugalski, szwedzki) 

 możliwość zwrotu za kursy zorganizowane we własnym zakresie przed rozpoczęciem praktyk z 
wyłączeniem języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego (wysokość zwrotu: kwota do 560 
PLN – zwrot po podpisaniu umowy i dotarciu do miejsca studiów/praktyk, na podstawie faktury) 

 kursy w uczelniach partnerskich 

 odebranie zaświadczenia o statusie studenta programu Erasmus+ (wersja polska, wersja 
angielska) 

 ubezpieczenie: Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (koszty leczenia – EKUZ; kopia 
karty jest załącznikiem do umowy), karta EURO26 lub ISIC z opcją ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków, inne 

 rejestracja w serwisie Odyseusz: http://www.umed.wroc.pl/erasmus-serwis-msz-odyseusz  
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III Po przyjeździe na miejsce studiów/praktyk: 

 

 przesłanie „certificate of arrival”(mail) 

 przesłanie zmian do learning agreement („Section to be 
completed DURING THE MOBILITY”) 
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IV Po powrocie ze stypendium: 

 złożenie sprawozdania z pobytu w formie on-line (e-mail z wezwaniem do złożenia raportu 

zostanie wygenerowany przez system) 

 obowiązkowy test językowy on-line w platformie OLS (angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, niderlandzki, czeski, duński, grecki, portugalski, szwedzki; e-mail z 

wezwaniem do wypełnienia testu zostanie wygenerowany przez system) 

 dostarczenie wykazu ocen: transcript of records/recognition outcomes – studia, traineeship 

certificate – praktyki (część after the mobility w Learning Agreement for Learning Agreement 

for StudiesTraineeships) 

 dostarczenie zaświadczenia o długości pobytu, jeśli dotyczy 

 

 II rata stypendium (studia) zostanie wypłacona po pełnym rozliczeniu wyjazdu 
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UWAGI KOŃCOWE: 

 learning agreement for studies, learning agreement for traineeships: proszę nie 
zostawiać pustych miejsc, proszę wypełnić tylko część „Section to be completed 
BEFORE THE MOBILITY” 

 prosimy o informowanie o rezygnacji z wyjazdu 

 prosimy o reagowanie na maile 

 obowiązkowe opłaty w uczelniach przyjmujących 

 studenci studiów płatnych muszą zapłacić za studia w uczelni macierzystej 

 stypendium z programu PO WER w przypadku studentów, którzy otrzymują 
stypendium socjalne lub mają orzeczoną niepełnosprawność 
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer  

 praktyki: absolwenci mogą wyjechać po ukończeniu studiów 

 umowa może zostać podpisana po otrzymaniu zaakceptowanego learning 
agreement for studies, learning agreement for traineeships 

 zaliczenia roku akademickiego poprzedzającego wyjazd 

 

 

http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer
http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program-po-wer


Erasmus+ studia, praktyki 2018/2019 
spotkanie organizacyjne, 19.04.2018 

Kontakt: 

Sława Ksenycz 

Dominika Lucińska 

Uniwersytet Medyczny  

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  

Dział Współpracy Międzynarodowej 

ul. Pasteura 1 

50-367 Wrocław 

tel: +48 71 784 16 85 

fax: +48 71 784 16 86 

slawa.ksenycz@umed.wroc.pl 

dominika.lucinska@umed.wroc.pl  
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