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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i 

praktyki zagraniczne w ramach Lifelong Learning Programme 

2. TERMINOLOGIA 

Erasmus – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 

1987 mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym 

kraju europejskim  

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus odpowiada za: 

 koordynowanie wyjazdów studentów na studia oraz praktyki w placówkach 

współpracujących z WNoZ w ramach programu Erasmus, 

 kontakt i korespondencję z koordynatorami w uczelniach partnerskich w 

sprawach dopasowywania ewentualnych różnic programowych lub 

ustalania planu praktyk dla wymienianych studentów, 

 tworzenie klimatu zaangażowania na WNoZ w sprawy Erasmusa, 

 rozpowszechnianie informacji o programie Erasmus oraz innych informacji 

przekazywanych przez Uczelnianego Koordynatora ds. Erasmusa wśród 

studentów  WNoZ,  

 udział w kwalifikacji studentów chętnych do wyjazdu w ramach Erasmusa, 

 nadzór nad prawidłowością wypełniania i obiegiem dokumentacji niezbędnej 

do wyjazdu w ramach Erasmusa, 

 nadzór nad obiegiem dokumentów potwierdzających pobyt studenta w 

placówce partnerskiej i zrealizowanie planu wymiany. 

Prodziekan ds. studenckich odpowiada za: 

 wyrażenie opinii punktowej w sprawie studenta – kandydata na wyjazd 

Wydziałowa Komisja ds. wymiany akademickiej odpowiada za: 

 kwalifikację studentów chętnych do wyjazdu w ramach Erasmusa 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

Do 15 maja - wyjazd na semestr zimowy, do 15 października -wyjazd na 

semestr letni. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1987
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5. OPIS POSTĘPOWANIA 

Formalności przed wyjazdem 

1. Kwalifikacja na wyjazd na studia i praktyki zagraniczne na cały rok 

akademicki (zarówno semestr zimowy, jak i letni) odbywa się na wiosnę (w 

marcu/kwietniu) roku poprzedzającego planowany wyjazd. Wcześniej, 

zazwyczaj w lutym lub marcu, przez Biuro Wymiany Akademickiej 

organizowane jest uczelniane spotkanie informacyjne. 

2. Student wypełnia i składa do BWA lub oddaje na spotkaniu informacyjnym 

„Wstępne zgłoszenie na wyjazd na studia zagraniczne” (załącznik 1) 

3. Student zgłasza chęć wyjazdu na praktykę zagraniczną Koordynatorowi 

Wydziałowemu. 

4. Koordynator Wydziałowy w porozumieniu z Koordynatorem uczelni 

partnerskiej ustala wstępnie możliwość przyjęcia studenta na 

studia/praktyki. 

5. Wydziałowa komisja (Koordynator Wydziałowy, kierownik dziekanatu 

danego wydziału, pracownik dziekanatu zaangażowany w bezpośrednią 

realizację programu/ obsługę studentów) dokonuje kwalifikacji studenta na 

wyjazd, na podstawie wyrażonej w ocenie punktowej opinii Prodziekana ds. 

Studenckich, uwzględniającej: (1) zbieżność efektów kształcenia możliwych 

do uzyskania w uczelni macierzystej z zaplanowanym do uzyskania za 

granicą, (2) udział studenta w programie opieki nad studentami 

zagranicznymi, (3) działalność  prowadzoną na uczelni i poza nią, (4) inne 

osiągnięcia (w przypadku, gdy Prodziekan przyznaje zero punktów, student 

nie może uczestniczyć w dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego). 

Warunkiem pozytywnej kwalifikacji jest w pełni zaliczony poprzedni semestr 

na WNoZ! 

6. Student przystępuje do egzaminu językowego (dotyczy wyjazdu na studia). 
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7. Ilość miejsc jest określona limitem miejsc przyznawanych na wydział przez 

BWA. 

8. Koordynator Wydziałowy ustala w oparciu o przyznane limity miejsc dwie 

listy: osób zakwalifikowanych oraz rezerwową. 

9. Student wybiera ze strony internetowej uczelni partnerskiej samodzielnie 

przedmioty, które chce studiować na uczelni partnerskiej lub oddziały na 

których chce odbywać praktyki,  a następnie konsultuje się z 

Koordynatorem Wydziałowym w celu ustalenia dokładnego „Learning 

Agreement” (załącznik 2). 

10. Student otrzymuje w Dziekanacie „Kartę Zaliczeń” (średnią ocen). 

11. Student wypełnia wszystkie potrzebne formularze: CV (załącznik 3), 

„Student Application Form” (załącznik 4), „Learning Agreement”, „University 

of Bielsko-Biała – Transcript of Records” (załącznik 5) i zgłasza się do 

Koordynatora Wydziałowego w celu ich sprawdzenia, podpisania i 

opatrzenia odpowiednimi pieczęciami. 

12. Student sprawdza na stronie internetowej uczelni partnerskiej, jaki jest 

ostateczny termin nadsyłania dokumentów oraz czy uczelnia wymaga 

dodatkowych dokumentów (np. ksero dowodu osobistego).  

13. Student składa odpowiednie dokumenty w BWA: do 15 maja (wyjazd na 

semestr zimowy) lub do 15 października (wyjazd na semestr letni) – chyba 

że uczelnia przyjmująca wymaga tego wcześniej. 

14. Student składa odpowiednie dokumenty w dziekanacie wydziału oraz u 

Koordynatora Wydziałowego oraz wysyła komplet dokumentów do uczelni 

partnerskiej. 

15. Student samodzielnie aplikuje drogą elektroniczną na uczelni partnerskiej. 

16. Student prowadzi samodzielną korespondencję elektroniczną z 

Koordynatorem uczelni partnerskiej, ustala dokładny termin odbywania 
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studiów/praktyki, szczegóły związane z zakwaterowaniem, przejazdem, 

dodatkowymi dokumentami, badaniami lekarskimi itp. 

17. Student składa w BWA oryginał „Letter of Acceptance” (załącznik 6)  z 

uczelni partnerskiej, a do  dziekanatu dostarcza jego kopię 

18. Student zgłasza się do dziekanatu wydziału na około miesiąc przed 

planowanym wyjazdem w celu odebrania zaświadczenia do Narodowego 

Funduszu Zdrowia (NFZ). 

19. Student wyrabia w  odpowiednim oddziale NFZ dokument potwierdzającego 

ubezpieczenie na cały okres pobytu za granicą, tzw. Europejskią Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

20. Student zgłasza się z kopią ubezpieczenia (EKUZ, inne) do BWA i 

podpisuje dwustronną umowę finansową.  

21. Student ustala z BWA termin odbioru I raty grantu z kasy ATH (parter, 

budynek „B”, ul. Willowa 2). 

Formalności w czasie pobytu za granicą 

1. Student przesyła Koordynatorowi Wydziałowemu miesięczne pisemne 

sprawozdania z pobytu. 

2. Koordynator Wydziałowy jest w kontakcie mailowym/telefonicznym ze 

studentami przebywającymi za granicą i z Koordynatorem na uczelni 

przyjmującej. 

Formalności po przyjeździe 

1. Student otrzymuje od uczelni partnerskiej „Confirmation of Stay” (załącznik 

7) oraz „Transcript of Records” (dokumenty powinny być wystawione na 

papierze firmowym uczelni partnerskiej i podpisane przez upoważnione 

osoby), a także podpisany „Learning Agreement” oraz ewentualne 

„Changes to Learning Agreement” (jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w 
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Training Agreement, na które zgodził się zarówno opiekun praktyki i/lub 

Koordynator Wydziałowy, jak i strona przyjmująca). 

2. Student wypełnia ankietę stypendysty Erasmusa (na stronie: 

http://ankiety.frse.org.pl/users/login). 

3. Student zgłasza się do BWA po powrocie w terminie do 30 dni od 

zakończenia okresu studiów w uczelni partnerskiej, chyba że umowa 

finansowa precyzuje inaczej, wraz z wszystkimi uzyskanymi w uczelni 

partnerskiej dokumentami oraz sprawozdaniem z pobytu na płycie CD.  

4. Student składa w dziekanacie wydziału drugi komplet uzyskanych w uczelni 

partnerskiej dokumentów (bądź ich kopię). 

5. Student odbiera II ratę grantu w kasie ATH w ustalonym terminie. 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYJAZDEM 

1. Załącznik Wstępne zgłoszenie na wyjazd na studia zagraniczne 

2. Załącznik Learning Agreement 

3. Załącznik CV 

4. Załącznik Student Application Form 

5. Załącznik University of Bielsko-Biała – Transcript of Records 

6. Załącznik Letter of Acceptance 

7. Załącznik Confirmation of Stay 

8. Załącznik Lista dokumentów zgodnie z miejscem docelowym ich składania 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Zarządzenie Nr 605/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany 

studenckiej – wyjazdy na studia zagraniczne –  w ramach Lifelong Learning 

Programme - Erasmus w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(Student Mobility Study – SMS) 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

7 

 

Zarządzenie Nr 604/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany 

studenckiej – wyjazdy na praktyki zagraniczne –  w ramach Lifelong Learning 

Programme - Erasmus w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej 

(Student Mobility Placement – SMP) 

Zarządzenie Nr 603/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów 

nauczycieli akademickich  w ramach Lifelong Learning Programme - Erasmus w 

Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej (Staff for Teaching 

Assignments – STA) 

Zarządzenie nr 598/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 
dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji Programu LLP - Erasmus 
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Załącznik 1. 

Academic Exchange Office  

address: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Poland 

tel./ fax: +48 33 82 79 447, tel. +48 33 82 79 434, +48 33 82 79 356 

e-mail: international@ath.bielsko.pl 

 

LLP-Erasmus 

Student Mobility Study – SMS 

 

 

 

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE  

NA WYJAZD NA STUDIA ZA GRANICĘ rok akademicki …. / …. 

 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Wydział  

Kierunek studiów  

Rok studiów i stopień  

Telefon i e-mail  

Adres zamieszkania  

PESEL 

(obowiązkowo) 

 

 

Znajomość języków obcych bardzo dobra dobra podstawowa 

angielski    

inne (jakie?): 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:international@ath.bielsko.pl
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Język, który będziesz zdawać na 

egzaminach  

 

Uczelnie, do których chcesz pojechać 

na stypendium  

(wg priorytetu) 

1.  

 

2.  

 

Semestr, na który chcesz pojechać na 

stypendium (właściwe podkreślić) 

 

zimowy  /  letni  

 

Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział 

w programie LLP-Erasmus? 

 

 

 

Czy brałaś/(eś) już udział w wymianie 

zagranicznej – np.: wyjazd na praktyki  

w ramach programu LLP-Erasmus? 

 

Uczestniczyłaś/(łeś) w programie 

“Buddy-system” na ATH? (jeśli tak, napisz 

kiedy i podaj nazwisko studenta z zagranicy) 

 

Osiągnięcia, ukończone kursy  

(certyfikaty językowe i inne) 

 

 

 

 

Zainteresowania 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych  

z programem LLP–Erasmus. 

 

Podpis: 

 

Data, miejsce: 
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Załącznik 2. 

Academic Exchange Office  

address: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Poland 

tel./ fax: +48 33 82 79 447, tel. +48 33 82 79 434, +48 33 82 79 356 

e-mail: international@ath.bielsko.pl 

 

                             LLP-Erasmus 

Student Mobility Placement – SMP 

 

 

TRAINING AGREEMENT  

AND QUALITY COMMITMENT …. /….  

FORM II 

 

DETAILS OF THE STUDENT 

Surname  

First name   

Date and place of birth  

Faculty/Department  

Area/Field of study   

 

HOME INSTITUTION 

Name of institution University of Bielsko-Biala 

Address ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland 

 

mailto:international@ath.bielsko.pl
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HOST INSTITUTION 

Name of institution  

Address  

 

DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD 

Planned period of 

practical placement 

from …........................... – till ................................,  

that is ……................. months 

 

Knowledge, skills and 

competence to be 

acquired 

 

 

 

 

 

 

Detailed programme of the 

training period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasks of the trainee  
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Monitoring  

and evaluation plan 

 

Student has to prepare short regular monthly progress reports 

to foreign coordinator in the host institution. The report should 

be confirmed by the authorized person (or coordinator/ 

supervisor at host institution) every month or one time at the 

end of the practical placement. 

 

Student is obliged to send a report of the progress to 

university’s coordinator (from sending institution) at least once 

a month.  

 

(This is the plan of monitoring suggested by International 

Relations Office, University of Bielsko-Biala. It can be different 

if both sides agree.) 

Is this placement fully 

integrated in the curriculum 

of the trainee's degree:  

Yes/No 

 

To be able to perform the tasks, the minimum level of language 

competence expected from the trainee in the main working 

language(s)
1
 that the trainee will use at the host department/ 

organisation (as define under point IV) is: 

B1 

[In case the placement takes 

place in a representation or 

public institution of the home 

country of the student (e.g. 

cultural institutes, schools) 

please indicate the additional 

transnational benefits the 

student will obtain as 

compared to a similar 

placement in his or her home 

country. Placements in a 

national diplomatic 

representation (embassy and 

consulate) of the home 

country of the student are not 

authorised] 

 

 

 

                                                           
1 e.g., basic/intermediary/advanced/fluent in reading/speaking/writing. More precise references may be used, notably CEFR. 
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DETAILS INFORMATION ON THE PARTNER HIGHER EDUACATION INSTITUTION IN THE 

HOST COUNTRY OR ON THE COORDINATOR OF THE CONSORTIUM (OPTIONAL) 

Whilst keeping full responsibility for the placement and for any modification to this agreement, the sending 

institution has a [local] [strike out if not applicable for the consortium which might provide support without 

having  

a local branch in the host country] partnership with [to be filled in with the name of the partner higher education 

institution/name of the coordinator of the consortium] in view of helping with the monitoring of the mobility 

abroad. 

All parties will keep the sending institution informed of their exchanges.  

The contact person in the partner institution is: 

Name:  

Function:  

Phone number:  

E-mail:  

Address:  

QUALITY COMMITMENT 

For Erasmus student placements 

This Quality Commitment replicates the principles of  

the European Quality Charter for Mobility 

THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:  

Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and 

competencies to be acquired 

Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement 

content  

to achieve these learning outcomes 

Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign  

a placement contract with the selected students. 

Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular 

through language training tailored to meet their occupational needs 

Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, 

residence  

or work permits and social security cover and insurance 
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Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training 

Agreement 

Evaluate with each student the personal and professional development achieved through 

participation  

in the Erasmus programme 

THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO:  

Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the 

placement  

and the recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements 

Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required 

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:  

Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match 

their knowledge, skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate 

equipment and support is available 

Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements 

of  

the national legislation 

Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment  

and monitor their training progress 

Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate 

understanding  

of the culture of the host country 

THE STUDENT UNDERTAKES TO:  

Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the 

placement a success 

Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of 

conduct and rules of confidentiality 

Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement 

Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the 

placement 

 In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its 
commitments may be shared with the co-ordinating organisation of the consortium 
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COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm 

that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements 

set out  

in the document above. 

THE STUDENT 

Student’s signature 
Date, place 

 

THE HOME INSTITUTION – UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA 

We confirm that this proposed training programme agreement is approved. 

The placement is part of the curricula:    

Yes/No (*).       

On satisfactory completion of the training programme the institution will [please indicate how the 

placement will be recognised. There should at least be one positive answer]: 

-  award ECTS credits:   Yes/No (*)  If yes: number of ECTS credits:  

and/or (*)  

- record the training period in the Diploma Supplement   Yes/No (*)  or if not possible, record it in the 

student's transcript of records:                  Yes/No 

 

In addition, the placement mobility period will be documented in the Europass mobility document:     

Yes/No (*) 

 

Name and function  of Institution’s 

Representative 

Representative’s signature 

 

(*) (please strike out the non applicable answer) 

 

Date, place 

 

Institutional stamp 
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THE HOST INSTITUTION  

Name and position of the mentor: 

Number of permanent staff in the department (team) hosting the student: 

Number of other students/trainees hosted at the same time in the department (team) hosting the 

student: 

Normal working hours /week (overtime should no be the rule): 

The student will receive a financial support for his/her placement:          Yes      No  

The student will receive a contribution in kind for his/her placement:      Yes      No  

Is the student covered by the accident insurance of the host organisation (covering at least damages 

caused to the student at the workplace): 

Yes   (optional: accident insurance nr: ………….……, insurer: …………  )         No  

If yes, please specify if it covers also:  

- accidents during travels made for work purposes:      Yes      No  

- accidents on the way to work and back from work:    Yes      No  

Is the student covered by a liability insurance of the host organisation (covering damages caused by the 

student at the workplace): Yes   (optional: liability insurance nr: ………………, insurer: ………)    No   

We confirm that this proposed training programme is approved.  

On completion of the training programme the organisation will issue a certificate to the student. 

Name and function  

of Institution’s Representative 

(Coordinator, Student’s Supervisor, other) 

 

Representative’s signature 

 

 

 

Date, place 

 

Institutional/Faculty stamp 
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Załącznik 3. 

  
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

 (photograph) 
 
 
 
 
 

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s) First name(s) Surname(s)  
 

Address(es) House number, street name, postcode, city, country  
 
 
 

Telephone(s)  Mobile:  

Fax(es) (remove if not relevant) 

E-mail  
  

Nationality  
  

Date of birth  
  

Gender  
  

Desired employment / 
Occupational field 

(remove if not relevant) 

  

Work experience  
  

Dates Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most 
recent. (remove if not relevant)  

Occupation or position held  

Main activities and 
responsibilities 

 

Name and address of employer  

Type of business or sector  
  

Education and training  
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Dates Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from 
the most recent. (remove if not relevant)  

Title of qualification awarded  

Principal subjects/occupational 
skills covered 

 

Name and type of organisation 
providing education and 

training 

 

Level in national or international 
classification 

(remove if not relevant) 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s)) 
 
 

  

Other language(s)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

Language            

Language            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Social skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they 
were acquired. (Remove if not relevant) 
 

  

Organisational skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they 
were acquired. (Remove if not relevant) 
 

  

Technical skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they 
were acquired. (Remove if not relevant) 
 

  

Computer skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they 
were acquired. (Remove if not relevant) 
 

  

Artistic skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they 
were acquired. (Remove if not relevant) 
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Other skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they 
were acquired. (Remove if not relevant) 
 

  

Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of 
vehicle. (Remove if not relevant) 
 

  

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact 
persons, references, etc.  
 
 

  

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant) 
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Załącznik 4. 

 

 Academic Exchange Office  

address: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Poland 

tel./ fax: +48 33 82 79 447, tel. +48 33 82 79 434, +48 33 82 79 356 

e-mail: international@ath.bielsko.pl 

                             LLP-Erasmus 

Student Mobility Placement – SMP 

 

 

STUDENT APPLICATION FORM academic year ……... / ……... 

FORM I 

 

STUDENT’S PERSONAL DATA 

Surname  

First name   

Date of birth  

Place of birth  

Nationality  

Sex  

 

Number of Identity Card  

E-mail  

Phone  

Current address  

 

 

 

 

PHOTO 

mailto:international@ath.bielsko.pl
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A person to be notified  

in case of emergency 

(name, phone, e-mail)  

 

 

 

HOME INSTITUTION 

Name of university University of Bielsko-Biala 

Address ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland 

Departmental Coordinator 

(name, e-mail, phone) 

 

 

Student’s Supervisor  

(if different)  

(name, e-mail, phone) 

 

 

 

STUDENT’S ACADEMIC BACKGROUND 

Faculty/Department  

Area/Field of study  

Degree for which you are 

currently studying and expected 

date of graduation 

 

 

 

LANGUAGE COMPETENCE 

LANGUAGE Very good Good Basic Currently studying 

English     

German     

Spanish     

Other (which?): 
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HOST INSTITUTION  

Name of institution  University of Bielsko-Biala, Poland 

Student’s supervisor 

(name, e-mail, phone) 

 

Planned period of practical 

placement 

from …........................... – till ..................................,  

that is ……................. months 

Main subject of practical 

placement 

 

Briefly state the reasons why 

you wish to do practical 

placement  

 

 

Request for registration for Polish Language Course during semester (if possible)  Yes    No  

THE STUDENT 

I hereby declare that information provided by me in this Application form is true.  

I also declare that I will have complete health insurance for travel time and whole period  

of practical placement. 

 

Student’s signature  

Date, place 

     

THE HOME INSTITUTION’S REPRESENTATIVE  

I hereby declare that the above-mentioned student has been recruited by our University  

and is allowed to apply for practical placement’s LLP–Erasmus grant. 

 

Coordinator’s signature 

 

  

 

Date, place Institutional stamp 
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Załącznik 5.  

 

Academic Exchange Office  

address: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Poland 

tel./ fax: +48 33 82 79 447, tel. +48 33 82 79 434, +48 33 82 79 356 

e-mail: international@ath.bielsko.pl 

 

                             LLP-Erasmus 

Student Mobility Placement – SMP 

 

 

UNIVERSITY OF BIELSKO-BIAŁA – TRANSCRIPT OF RECORDS …. / …. 

FORM III 

PAGE.............. 
 

DETAILS OF STUDENT 

Name of student  

Faculty/Department  

Year of study   

 

SENDING INSTITUTION 

Name of institution University of Bielsko-Biala, Poland 

 

HOST INSTITUTION 

Name of institution  

 

mailto:international@ath.bielsko.pl
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Course 

code 

Title of the curse unit Duration 

(1) 

European  

grade (2) 

Institutional 

grade (3) 

Number 

of credits 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 (to be continued on a separate sheet) 

 

Departmental Coordinator’s Signature  

                                                                  

Dean‘s Signature Institutional/Faculty stamp 
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EXPLANATION OF (1) AND (2)  

(1) Duration of the course 

 Y = 1 full academic year 
S = 1 semester 

          2S = 2 semesters  
 T = 1 trimester 
          2T = 2 trimesters 
(2) European grading system 
 
 A = excellent 
 B = very good 
 C = good 
 D = satisfactory 
 E = sufficient 
 F = fail 
  

DESCRIPTION OF (3)  

(3) Description of the institutional grading system 

 5 = excellent 
         4.5 = very good 
 4 = good 
         3.5 = satisfactory 
 3 = sufficient 
 2 = fail 
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Załącznik 6.  

(to be printed on letterhead paper of the host institution) 

 

LETTER OF ACCEPTANCE  

for LLP-Erasmus Programme candidate 

 

This is to certify that Mr/Mrs (name of the student)  

is going to have a practical placement in our institution/firm  

(name of the institution/firm and detailed addresse)  

within LLP-Erasmus between (dates of start and end of the mobility period) – 

that is (number of months)  

under direct supervision of Mr/Mrs (name, telephone number, e-mail 

address). 

 

Our institution/firm operates in the area of (name, description of area). 

Internship language is (language). 

We declare having verified interns language skills. 

 

We expect the student to be involved in the following activities: 

(short description of the activities 

Date: 

Signature of authorized Person and official stamp: 
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Załącznik 7. 

(to be printed on letterhead paper of the host institution) 

 

 

CONFIRMATION OF STAY 

LLP- Erasmus 

 

 

This is to confirm that Ms/Mrs (first name and surname of student) 

the student of University of Bielsko-Biała, Poland, 

has completed training programme of practical placement  

within LLP-Erasmus  

in (name of host institution) 

between (dates of start and end of the mobility period) –  

that is (number of months). 

Name of authorized Person: 

 

Signature: 

 

 

Date, place: 

 

Institutional stamp: 
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Załącznik 8. 

 

Lista dokumentów zgodnie z miejscem docelowym ich składania 

U Koordynatora Wydziałowego: 

1. Wstępne zgłoszenie na wyjazd 

2. Application Form (Form I) 

3. Training Agreement (Form II) 

4. Transcript of Records (Form III) 

5. CV 

6. Zaświadczenie o ocenach 

W Dziekanacie Wydziału: 

1. Application Form (Form I) 

2. Training Agreement (Form II) 

3. Transcript of Records (Form III) 

4. CV 

W Biurze Wymiany Akademickiej: 

1. Application Form (Form I) 

2. Training Agreement (Form II) 

Do wysłania na uczelnię przyjmującą: 

1. Application Form (Form I) 

2. Training Agreement (Form II) 

3. Transcript of Records (Form III) 

4. CV (opcjonalnie jeśli nie wysłane wcześniej) 

 

PO PRZYJEŹDZIE 

W Dziekanacie przechowujemy: 

1. Training Agreement (Form II)  ORYGINAŁ 

2. Potwierdzenie odbycia praktyk  KOPIA 

3. Trainning Certificate  ORYGINAŁ 

U koordynatora przechowujemy: 

1. Potwierdzenie odbycia praktyk  KOPIA 

2. Sprawozdania z pobytu (3x) 

 


