Zastępuje

Symbol:

PW 23 wydanie 2

PW 23/3 WKJK

Procedura 23
Wydanie : 3

Strona/stron: 1 z 47

WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+
Opracował: dr Beata Babiarczyk

Zatwierdził: : Prof. ATH dr hab. n med. Rafał
Bobiński

Data: 03.10.2017 r.

Data :03.10.2017 r.

Obowiązuje od:
03.10.2017 r.

Zawartość procedury:
Lp.

Temat

Str.

1

Cel i zakres procedury

1

2

Terminologia

1

3

Odpowiedzialności

2

4

Termin realizacji procedury

2

5

Opis postępowania w ramach procedury

8

6

Akty prawne związane z procedurą

8

7

Dokumenty związane z procedurą

9

8.

Aktualizacja procedury

9

9.

Załączniki

47

1. CEL I ZAKRES PROCEDURY
Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki
zagraniczne w ramach Programu Erasmus+.
2. TERMINOLOGIA
a) Erasmus+ – to program oficjalnie zainaugurowany początkiem 2014 roku,
umożliwiający finansowanie wyjazdów studentów na studia i praktyki
zawodowe do państw, które w nim uczestniczą.
b) Student – obywatel kraju uprawnionego do uczestnictwa w Erasmus+ (lub
posiadający oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium
Polski), student ATH każdego rodzaju i poziomu studiów, który ukończył co
najmniej pierwszy rok studiów oraz ma pełną aktualną rejestrację na studiach
w chwili ubiegania się o wyjazd; student będący na urlopie dziekańskim lub
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innym okolicznościowym nie może wyjechać na studia i praktyki zagraniczne
Erasmus+.
3. ODPOWIEDZIALNOŚCI
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 uzgadniania ewentualnych różnic programowych lub ustalania
planu praktyk dla wymienianych studentów;



tworzenie klimatu zaangażowania na WNoZ w sprawy programu Erasmus+;



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 programu
Erasmus+;



nadzór nad prawidłowością wypełniania i obiegiem dokumentacji niezbędnej do
wyjazdu w ramach programu Erasmus+;



nadzór

nad

obiegiem

dokumentów

potwierdzających

pobyt

studenta

w placówce partnerskiej i zrealizowanie planu wymiany studenckiej.
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 programu Erasmus+

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY
Do 15 maja - wyjazd na semestr zimowy, do 15 października - wyjazd
na semestr letni.
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5. OPIS POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY
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 Centrum Wymiany Międzynarodowej (CWM) organizowane jest
uczelniane spotkanie informacyjne.
2. Ilość miejsc dla Studentów w Uczelniach Partnerskich określona jest w oparciu
o umowy bilateralne zawarte na dany rok akademicki.
3. Student wypełnia i składa do CWM lub oddaje na spotkaniu informacyjnym
„Wstępne zgłoszenie na wyjazd na studia zagraniczne” (załącznik 1).
4. Student zgłasza chęć wyjazdu na studia/praktykę zagraniczną Koordynatorowi
Wydziałowemu.
5. Koordynator

Wydziałowy,

w

porozumieniu

z

Koordynatorem

Uczelni

Partnerskiej, na podstawie zgłoszeń studentów ustala możliwość przyjęcia
studenta na studia/praktyki celem realizacji określonych efektów kształcenia.
6. Wydziałowa Komisja działa w składzie: koordynator wydziałowy, kierownik
dziekanatu lub nauczyciel akademicki danego wydziału, pracownik dziekanatu
zaangażowany w bezpośrednią realizację programu - obsługę studentów.
7. Wydziałowa Komisja dokonuje kwalifikacji studenta do wyjazdu na studia na
zagranicznej Uczelni na podstawie:
a) wyrażonej w ocenie punktowej opinii Prodziekana ds. Studenckich,
uwzględniającej:

(1)

zbieżność

efektów

kształcenia

możliwych

do

uzyskania w Uczelni macierzystej z zaplanowanymi do uzyskania w
Uczelni zagranicznej, (2) udział studenta w programie opieki nad
studentami zagranicznymi, (3) działalność studenta prowadzona Uczelni
macierzystej i poza nią, (4) inne osiągnięcia studenta. W przypadku, gdy
Prodziekan przyznaje zero punktów, student nie może uczestniczyć w
dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
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8. O zakwalifikowaniu się studenta na studia na zagranicznej Uczelni decyduje
suma punktów obliczona wg następującego algorytmu: W = 2 x średnia ocen
ze studiów (0-5pkt) + punkty przyznane przez Prodziekana ds. Studenckich
(0-5pkt) + ocena z rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim
(0-5pkt). Student może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
9. Wydziałowa Komisja przygotowuje dwie listy: osób zakwalifikowanych oraz
rezerwową.
10. O zakwalifikowaniu się studenta na praktyki na zagranicznej Uczelni decyduje
kolejność złożenia w CWM kompletu wypełnionych dokumentów wraz z
„Listem akceptacyjnym” – tzw. „Letter of Acceptance” – z Instytucji
Przyjmującej.
11. Student w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym i Koordynatorem
Uczelni

Partnerskiej

samodzielnie

ustala

zakres

praktyki

zagranicznej

(placówki opieki medycznej, kursy dodatkowe).
12. Student składa u Koordynatora Wydziałowego komplet następujących
dokumentów:
a) „Porozumienie o programie studiów” – tzw. „Learning Agreement”
(załącznik nr 2a).
b) „Porozumienie o programie praktyki” – tzw. Learning Agreement for
traineeships (załącznik nr 2b).
c) „CV” – (załącznik nr 3).
d) „Transcripts of Records” – (załącznik nr 4 dotyczy wyjazdów na studia).
e) „Pismo

z

Uczelni

Partnerskiej

potwierdzające

przyjęcie

studenta

na studia”, tzw. – „Letter of Acceptance (załącznik nr 5).
f) „Kartę zaliczeń studenta wyjeżdżającego na stypendium” – sporządzoną
dla wyjeżdżającego Studenta w języku angielskim przygotowany przez
Dziekanat i podpisany przez Dziekana (załącznik nr 6).
13. Student sprawdza na stronie internetowej Uczelni Partnerskiej ostateczny
termin nadsyłania dokumentów oraz wymagania dodatkowych dokumentów
(np. ksero dowodu osobistego).
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14. Koordynator Wydziałowy sprawdza ww. dokumenty, umieszcza na nich
pieczęć Wydziału i swoją pieczęć funkcyjną w wyznaczonych miejscach.
15. Student składa dodatkowe komplety ww. dokumentów w:
a) CWM do 15 maja - wyjazd na semestr zimowy lub do 15 października wyjazd na semestr letni (chyba że Uczelnia Partnerska wyznacza
wcześniejsze terminy).
b) Dziekanacie WNoZ.
c) Uczelni Partnerskiej (student samodzielnie je wysyła).
16. Student aplikuje drogą elektroniczną na Uczelni Partnerskiej.
17. Student prowadzi korespondencję elektroniczną z Koordynatorem Uczelni
Partnerskiej, ustala dokładny termin odbywania studiów/praktyki, szczegóły
związane z zakwaterowaniem, przejazdem, dodatkowymi dokumentami,
badaniami lekarskimi itp.
18. Student zgłasza się do Dziekanatu WNoZ na około miesiąc przed planowanym
wyjazdem, w celu odebrania zaświadczenia do Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ), na podstawie którego uzyskuje w odpowiednim oddziale NFZ
dokument potwierdzający ubezpieczenie na cały okres pobytu za granicą, tzw.
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
19. Student zgłasza się z kopią ubezpieczenia (EKUZ, inne) do CWM
i podpisuje dwustronną umowę finansową. Student zobowiązany jest uzyskać
od Uczelni Partnerskiej i dostarczyć do CWM pisemne oświadczenie, czy ww.
ubezpieczenia

są

wystarczające,

czy

Uczelnia

Partnerska

wymaga

dodatkowego ubezpieczenia, a jeśli tak jest – to jakiego. Student jest
zobowiązany w tym przypadku do dostarczenia kopii takiego ubezpieczenia do
CWM.
20. Grant SMP wypłacany jest po zawarciu umowy finansowej w walucie EUR na
konto Studenta ATH w dwóch ratach: 80% przed wyjazdem na praktykę oraz
20% po powrocie i dostarczeniu wymaganych do rozliczenia pobytu na
praktyce dokumentów do BWA.
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Formalności w czasie pobytu za granicą
1. W trakcie studiów/praktyki zagranicznej Student jest pod merytoryczną opieką
opiekunów praktyki zarówno ze strony ATH jak i Uczelni partnerskiej.
2. Student przesyła Koordynatorowi Wydziałowemu miesięczne potwierdzenia
realizacji efektów kształcenia (załącznik nr 7a/7b) oraz pisemne sprawozdania
z pobytu (załącznik nr 8).
3. O jakichkolwiek zmianach w „Porozumieniu o programie praktyki” student musi
bezzwłocznie powiadomić Koordynatora i Opiekuna Praktyki. Jeżeli zostanie
wyrażona zgoda na proponowane zmiany, wprowadzona będzie odpowiednia
pisemna poprawka, tzw. „Zmiany do porozumienia o programie praktyki” –
„Changes to the original Learning Agreement for Traineeships” (załącznik nr 2a
lub 2b).
4. Po zakończeniu wymiany zagranicznej student otrzymuje wystawione na
papierze firmowym Uczelni Partnerskiej i podpisane przez upoważnione osoby:
a) „Confirmation of Stay” (załącznik nr 9).
b) „Transcript of Records”.
c) “Traineeship Certificate” (załącznik 10) - dotyczy wyjazdów na praktyki.
d) “Section to be completed after the mobility” (załącznik nr 2a lub 2b).
Formalności po powrocie na Uczelnię Macierzystą
1. Student zgłasza się do CWM po powrocie w terminie do 30 dni od zakończenia
okresu studiów/praktyki w Uczelni Partnerskiej, chyba że umowa finansowa
precyzuje inaczej, wraz z oryginałami wszystkich dokumentów uzyskanych w
Uczelni Partnerskiej oraz sprawozdaniem z pobytu na płycie CD.
2. Student składa w Dziekanacie wydziału drugi oryginalny komplet uzyskanych w
Uczelni Partnerskiej dokumentów.
3. Student

wypełnia

ankietę

stypendysty

Erasmusa

(na

stronie:

http://ankiety.frse.org.pl/users/login) oraz wypełnia test językowy w systemie
OLS – Online Linguistic Support.
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Zasady zaliczenia praktyki zawodowej zagranicznej
1. Przy zaliczaniu studentowi punktów ECTS uzyskanych za moduły kształcenia
na Uczelni Partnerskiej, obowiązują następujące zasady:
a) punkty ECTS obowiązujące na Uczelni Partnerskiej mogą zostać uznane w
miejsce punktów za moduły kształcenia (przedmioty) zawarte w programie
studiów, w przypadku stwierdzenia zbieżności efektów kształcenia.
b) punkty ECTS uznaje się bez ponownego sprawdzenia wiedzy, jeżeli
kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy
uczelniami.
2. Decyzję o zaliczeniu punktów, o którym mowa w pkt. 1, podejmuje Dziekan
WNoZ, na podstawie analizy dokumentacji przebiegu studiów/praktyki
odbytych przez studenta na Uczelni Partnerskiej.
3. Jeśli modułom kształcenia (przedmiotom) zaliczonym przez studenta na innym
Wydziale lub Uczelni Partnerskiej nie przypisano punktów ECTS, wówczas
punkty te przypisuje Dziekan WNoZ

zgodnie z zasadami określonymi w

regulaminie studiów oraz zgodnie z obowiązującym programem kształcenia (na
podstawie Uchwały Nr

1070/04/V/2015 Senatu ATH w sprawie zmiany w

regulaminie studiów ATH z 21 kwietnia 2015 roku.).
6. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ
a) Uchwała Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH w sprawie zmiany w Regulaminie
studiów ATH z 21 kwietnia 2015 roku.)
b) Zarządzenie

Nr

927/2014/2015

Rektora

Akademii

Techniczno-

Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wymiany Studenckiej – wyjazdy studentów na studia
zagraniczne – w ramach Programu – Erasmus+ w Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej (Student Mobility Study – SMS).
c) Zarządzenie

Nr

926/2014/2015

Rektora

Akademii

Techniczno-

Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Wymiany Studenckiej – wyjazdy studentów na praktyki
7
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zagraniczne – w ramach Programu Erasmus+ w Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej .
d) Uchwała Rady Wydziału nr 6/2014/2015 z dnia 15.09.2015r. dotycząca
zatwierdzenia zmian w procedurze nr 23 WKJK „Wyjazd studentów na
studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+”.
7. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ
Zaświadczenie do NFZ określające termin pobytu studenta na studiach/praktyce
zagranicznej.
8. AKTUALIZACJA PROCEDURY
Lp.

Data

Rodzaj zmian wprowadzony w procedurze

1

21.04.2015 r.

Uchwała Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH w sprawie zmiany w
Regulaminie studiów ATH z 21 kwietnia 2015 roku.

2

30.06.2015 r.

Zmiany aktów prawnych związanych z procedurą oraz
załączników do procedury Zarządzenie Nr 927/2014/2015
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Wymiany Studenckiej – wyjazdy studentów na studia
zagraniczne – w ramach Programu – Erasmus+ w Akademii
Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej (Student Mobility
Study – SMS)

3

30.06.2015 r.

Zarządzenie Nr 926/2014/2015 Rektora Akademii TechnicznoHumanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Wymiany Studenckiej – wyjazdy
studentów na praktyki zagraniczne – w ramach Programu
Erasmus+ w Akademii Techniczno- Humanistycznej w BielskuBiałej .

4

15.09.2015

Uchwała Rady Wydziału nr 6/2014/2015 z dnia 15.09.2015r.
dotycząca zatwierdzenia zmian w procedurze nr 23 WKJK
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„Wyjazd studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach
programu Erasmus+”.

9. ZAŁĄCZNIKI
a) Załącznik nr 1 - „Wstępne zgłoszenie na wyjazd na studia zagraniczne”.
b) Załącznik nr 2a - „Porozumienie o programie studiów” tzw. „Learning
Agreement for studies”.
c) Załącznik nr 2b - „Porozumienie o programie studiów” tzw. „Learning
Agreement for traineeships”.
d) Załącznik nr 3 - „CV”.
e) Załącznik nr 4 – “University of Bielsko-Biała – Transcript of Records”.
f) Załącznik nr 5 – “Letter of Acceptance”.
g) Załącznik nr 6 – “Karta zaliczeń”.
h) Załącznik

nr

7a

–

„Potwierdzenie

realizacji

efektów

kształcenia”-

pielęgniarstwo.
i) Załącznik nr 7b -

„Potwierdzenie realizacji efektów kształcenia”-

ratownictwo.
j) Załącznik nr 8 – „Sprawozdanie” tzw. “Monthly report of stay” .
k) Załącznik nr 9 – “Confirmation of Stay”.
l) Załącznik nr 10 – Traineeship Certificate” - dotyczy wyjazdów na praktyki.
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Załącznik nr 1.
Biuro Wymiany Akademickiej
adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
tel.: 33 82 79 356 lub 434
e-mail: international@ath.bielsko.pl

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE NA WYJAZD 20../20..
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Wydział
Kierunek studiów
i specjalizacja
Rok studiów / stopień studiów
Telefon
E-mail
Adres zamieszkania

Znajomość języków obcych

bardzo dobra

dobra

Podstawowa

Angielski
inne (jakie?):
1.
2.
3.

Język, który będziesz zdawać
na egzaminach
Uczelnie, do których chcesz
pojechać na stypendium
(wg priorytetu)

Semestr, na który chcesz
pojechać na stypendium

1.
2.
zimowy / letni
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Dlaczego zdecydowałeś/-łaś
się wziąć udział w Programie
Erasmus+?
Uczestnictwo w programie
“Buddy-system” na ATH? (jeśli
tak, 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
Erasmus+.
Podpis:

Data, miejsce:
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Załącznik nr 2a.
Biuro Wymiany Akademickiej
adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
tel.: 33 82 79 356 lub 434
e-mail: international@ath.bielsko.pl

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
The Student
Last name (s)

First name (s)

Date of birth

Nationality

Sex [M/F]

Academic year

Study cycle

Subject area,

20../20..

Code
Phone

E-mail

The Sending Institution
Name

Faculty

Erasmus code

Department

(if applicable)

Address

Country,
Country code

Contact person
name

Contact person
e-mail / phone

The Receiving Institution
Name

Faculty

Erasmus code

Department

(if applicable)

Address

Country,
Country code
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Contact person
name

Contact person
e-mail / phone

[Additional contact persons that the sending or the receiving institution wants to introduce can be added
in this box.]

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY
I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME
Planned period of the mobility: from [month/year] ……………. till [month/year] ……………
Table A: Study programme abroad.
Component code
(if any)

Component title (as indicated in
the course catalogue) at the
receiving institution

Semester
[autumn
/ spring]
[or term]

Number of ECTS credits
to be awarded by the
receiving institution upon
successful completion

Total: …………

Web link to the course catalogue at the receiving institution:
[Web link(s) to be provided.]

Table B: Set of components to be replaced at sending institution
Component code
(if any)

Component title (as indicated in
the course catalogue) at the
sending institution

Semester
[autumn
/ spring]
[or term]

Number of ECTS credits

Total: …………

Provisions that will apply if some educational components would not be successfully completed:
[Please, specify or provide a weblink to the relevant information.]

Language competence of the student
The level of language competence in [language of instruction] that the student
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already has or agrees to acquire by the start of the study period is:
A1 
A2 
B1 
B2 
C1 
C2 
II. RESPONSIBLE PERSONS
Responsible person in the receiving institution:
Name:

Function:

Phone number:

E-mail:

[Other specific requirements that the sending or the receiving institution need to introduce can be added
in this box.]

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document, the student, the sending institution and the receiving
institution confirm that they approve the proposed Learning Agreement and that they
will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and receiving
institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher
Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the interinstitutional agreement for institutions located in partner countries).
The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A
are in line with its course catalogue.
The sending institution commits to recognise all the credits gained at the receiving
institution for the successfully completed educational components and to count them
towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties.
The student and receiving institution will communicate to the sending institution any
problems or changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons
and/or study period.
The student
Student’s signature

Date:

The sending institution
Responsible person’s signature

Date:

The receiving institution
Responsible person’s signature

Date:
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Section to be completed DURING THE MOBILITY
CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT

I.

EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY PROGRAMME

Table C: Exceptional changes to study programme abroad
Component
code (if any)
at the
receiving
institution

Component
title (as
indicated in
the course
catalogue) at
the receiving
institution

Deleted
component

Added
component

[tick if
applicable]

[tick if
applicable]

□

□

□

□

Reason
for
change

Number of ECTS
credits to be
awarded by the
receiving institution
upon successful
completion of the
component

Total: …………

II. CHANGES IN THE RESPONSIBLE PERSON(S), if any:
New responsible person in the sending institution:
Name:

Function:

Phone number:

E-mail:

New responsible person in the receiving institution:
Name:

Function:

Phone number:

E-mail:

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
The student, the sending institution and the receiving institution confirm that the
proposed amendments to the Learning Agreement are approved.
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The student
Student’s signature or approval by e-mail

Date:

The sending institution
Responsible person’s signature or approval by e-mail

Date:

The receiving institution
Responsible person’s signature or approval by e-mail

Date:
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Section to be completed AFTER THE MOBILITY
RECOGNITION DOCUMENT
Start and end dates of the study period: from [day/month/year] till [day/month/year].
Table E: Transcript of Records
Compon
ent code
(if any)

Component title (as
indicated in the course
catalogue) at the receiving
institution

Was the
component
successfully
completed by
the student?
[Yes/No]

Number of ECTS
credits

Receiving
institution
grade

Total:

[Signature of responsible person in receiving institution and date]
Table F: Recognition outcomes
Compon
ent code
(if any)

Component title (as indicated in the
course catalogue) at the sending
institution

Number of ECTS
credits

Sending institution
grade, if applicable

Total:

[Signature of responsible person in sending institution and date]
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Załącznik nr 2b.
Higher Education
Learning Agreement form
Student/trainee’s name

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS
The Trainee
Last name (s)

First name (s)

Date of birth

Nationality

Sex [M/F]

Academic year

Study cycle

Subject area,
Code
E-mail

Phone

20../20..

The Sending Institution
Name

Faculty

Erasmus code

Department

(if applicable)

Address
Contact person
name

Country,
Country code
Contact person
E-mail / phone
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The Receiving Organisation/Enterprise
Name
Sector
Address, website

Department
Country

Size of enterprise
Contact person
name / position

Contact person
e-mail / phone

Mentor name / position

Mentor e-mail / phone

For guidelines, please look at Annex 1, for end notes please look at Annex 2.

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY
I.

PROPOSED MOBILITY PROGRAMME

Planned period of the mobility: from [month/year] ….……. till [month/year] …………
Number of working hours per week: …
Traineeship title: …
Detailed programme of the traineeship period…

Knowledge, skills and competences to be acquired by the trainee at the end of the
traineeship …

Monitoring plan …
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Evaluation plan …

Language competence of the trainee
The level of language competence in ………….. [workplace main language] that the
trainee already has or agrees to acquire by the start of the mobility period is:
A1 
A2 
B1 
B2 
C1 
C2 
The sending institution
The institution undertakes to respect all the principles of the Erasmus Charter for
Higher Education relating to traineeships.
[Please fill in only one of the following boxes depending on whether the traineeship is
embedded in the curriculum or is a voluntary traineeship.]
The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the
traineeship, the institution undertakes to:
 Award …….. ECTS credits.
 Give a grade based on: Traineeship certificate  Final report  Interview 
 Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records.
 Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent).
 Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document Yes  No 
The traineeship is voluntary and upon satisfactory completion of the traineeship, the
institution undertakes to:
 Award ECTS credits: Yes  No 
If yes, please indicate the number of ECTS credits: ….
 Give a grade: Yes  No 
If yes, please indicate if this will be based on:
Traineeship certificate  Final report  Interview 
 Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records Yes  No 
 Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent), except
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if the trainee is a recent graduate.
 Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document Yes  No 
This is recommended if the trainee will be a recent graduate.
The receiving organisation/enterprise
The trainee will receive a financial support for his/her traineeship: Yes  No 
If yes, amount in EUR/month: ….
The trainee will receive a contribution in kind for his/her traineeship: Yes  No 
If yes, please specify: ….
Is the trainee covered by the accident insurance? Yes  No 
If not, please specify whether the trainee is covered by an accident insurance provided
by the sending institution: Yes  No 
The accident insurance covers:
- accidents during travels made for work purposes: Yes  No 
- accidents on the way to work and back from work: Yes  No 
Is the trainee covered by a liability insurance? Yes  No 
The receiving organisation/enterprise undertakes
equipment and support is available to the trainee.

to

ensure

that

appropriate

Upon completion of the traineeship, the organisation/enterprise undertakes to issue a
Traineeship Certificate by …. [maximum 5 weeks after the traineeship].
II. RESPONSIBLE PERSONS
Responsible person in the sending institution:
Name:
Function:
Phone number:

E-mail:

Responsible person in the receiving organisation/enterprise (supervisor):
Name:
Function:
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Phone number:

E-mail:

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document, the trainee, the sending institution and the receiving
organisation/enterprise confirm that they approve the proposed Learning Agreement
and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties.
The trainee and receiving organisation/enterprise will communicate to the sending
institution any problem or changes regarding the traineeship period.
The trainee
Trainee’s signature

Date:

The sending institution
Responsible person’s signature

Date:

The receiving organisation/enterprise
Responsible person’s signature

Date:

Section to be completed AFTER THE MOBILITY
TRAINEESHIP CERTIFICATE
Name of the trainee:
Name of the receiving organisation/enterprise:

Sector of the receiving organisation/enterprise:
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Address of the receiving organisation/enterprise [street, city, country, phone,
e-mail address], website:
Start and end of the traineeship:
from [day/month/year] ……………. till [day/month/year] …………….
Traineeship title:
Detailed programme of the traineeship period including tasks carried out by
the trainee:

Knowledge, skills (intellectual and practical) and competences acquired
(learning outcomes achieved):

Evaluation of the trainee:

Date:
Name

and

signature

of

the

responsible

person

at

the

receiving

organisation/enterprise
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Załącznik nr 3.

Curriculum Vitae
PERSONAL
INFORMATION

Replace with First name(s) Surname(s)
[All CV headings are optional. Remove any empty headings.]

Replace with house number, street name, city, postcode, country
Replace with telephone number

Replace with mobile number

State e-mail address
State personal website(s)
Replace with type of IM service Replace with messaging account(s)
Sex Enter sex | Date of birth dd/mm/yyyy | Nationality Enter nationality/-ies

JOB APPLIED FOR
POSITION
PREFERRED JOB
STUDIES APPLIED FOR

Replace with job applied for / position / preferred job /
studies applied for (delete non relevant headings in left
column)

WORK EXPERIENCE
[Add separate entries for each experience. Start from the most recent.]

Replace with dates (from to)

Replace with occupation or position held
Replace with employer’s name and locality (if relevant, full address and website)
▪ Replace with main activities and responsibilities
Business or sector Replace with type of business or sector

EDUCATION AND
TRAINING
[Add separate entries for each course. Start from the most recent.]

Replace with dates (from to)

Replace with qualification awarded

Replace with
EQF (or other)
level if relevant
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Replace with education or training organisation’s name and locality (if relevant,
country)
▪ Replace with a list of principal subjects covered or skills acquired
PERSONAL SKILLS
[Remove any headings left empty.]

Mother tongue(s)
Other language(s)

Replace with language

Replace with mother tongue(s)

UNDERSTANDING

Listening

Reading

Enter level

Enter level

SPEAKING

WRITING

Spoken interaction Spoken production

Enter level

Enter level

Enter level

Replace with name of language certificate. Enter level if known.

Replace with language

Enter level

Enter level

Enter level

Enter level

Enter level

Replace with name of language certificate. Enter level if known.
Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial
skills

Job-related skills

Computer skills

Replace with your communication skills. Specify in what context they were acquired.
Example:
▪ good communication skills gained through my experience as sales manager
Replace with your organisational / managerial skills. Specify in what context they were
acquired. Example:
▪ leadership (currently responsible for a team of 10 people)
Replace with any job-related skills not listed elsewhere. Specify in what context they
were acquired. Example:
▪ good command of quality control processes (currently responsible for quality audit)
Replace with your computer skills. Specify in what context they were acquired.
Example:
▪ good command of Microsoft Office™ tools
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Other skills

Driving licence

Replace with other relevant skills not already mentioned. Specify in what context they
were acquired. Example:
▪ carpentry

Replace with driving licence category/-ies. Example:
▪B

ADDITIONAL
INFORMATION
Publications
Presentations
Projects
Conferences
Seminars
Honours and awards
Memberships
References

Replace with relevant publications, presentations, projects, conferences, seminars,
honours and awards, memberships, references. Remove headings not relevant in the
left column.
Example of publication:
▪ How to write a successful CV, New Associated Publishers, London, 2002.
Example of project:
▪ Devon new public library. Principal architect in charge of design, production, bidding
and construction supervision (2008-2012).

ANNEXES
Replace with list of documents annexed to your CV. Examples:
▪ copies of degrees and qualifications;
▪ testimonial of employment or work placement;
▪ publications or research.
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Załącznik nr 4.
UNIVERISTY OF BIELSKO-BIALA – TRANSCRIPT OF RECORDS ………… /………..
PAGE…………….
DETAILS OF STUDENT
Name of student
Faculty/Department
Year of study

HOME INSTITUTION
Name of institution

University of Bielsko-Biala, Poland

HOST INSTITUTION
Name of institution

Course
code

Title of the curse unit

Duration
(1)

European
grade (2)

Institutional
grade (3)

Number
of
credits

27

Procedura 23

Zastępuje

Symbol:

PW 23 wydanie 1

PW 23/2 WKJK

Wydanie : 2

Strona/stron: 28 z
45

WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+

(to be continued on a separate sheet)

Departmental Coordinator’s Signature

Dean‘s Office

Signature
Institutional stamp

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
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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 nr 5.
(to be printed on letterhead paper of the host institution)

LETTER OF ACCEPTANCE
for 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 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 nr 6.
KARTA ZALICZEŃ STUDENTA WYJEŻDŻAJACEGO NA STYPENDIUM NA SEMESTRY ………… / ………..
STRONA…………….

Imię i nazwisko studenta
Wydział
Kierunek studiów, specjalność
Rok studiów, stopień
Uczelnia partnerska, kraj
Lp

Kursy/Moduły kształcenia objęte
programem kształcenia
na ATH w Bielsku-Białej
Nazwa kursu/modułu kształcenia

ECTS

Odpowiedniki – kursy do zaliczenia
na uczelni zagranicznej
Nazwa kursu*

ECTS

Ocena

Różnice w standardach kształcenia
do zaliczenia po powrocie w ATH
Nazwa kursu/modułu

ECTS

Ocena
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kształcenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Suma
* nazwy kursów/modułów kształcenia należy wpisywać w języku angielskim lub w innym języku obcym z tłumaczeniem na język polski
(w razie potrzeby należy kontynuować na oddzielnej kartce)
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TERMIN ZALICZENIA RÓŻNIC W STANDARDACH
KSZTAŁCENIA

Podpis Studenta

Podpis Koordynatora Wydziałowego

Podpis Dziekana/ Prodziekana ds. Studenckich
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Załącznik nr 7a.
Learning outcomes
On completion of The Bachelor's Degree Programme in Nursing, the student should be able
to provide professionally appropriate nursing care to patients with acute or chronic
conditions.
On completion of the courses, the student has achieved the following learning outcomes,
defined in terms of knowledge, skills, and general competence.
Student’s name:
Department: Nursing
Not
To be
Aquired
practiced improved

Evaluation of knowledge
has knowledge of nursing and other medical sciences
knows the principles of planning the care of sick patients
depending on the age and health condition
explains etiopathogenesis and clinical symptoms, prognosis
and nursing care in disorders of the circulatory system
(heart, blood vessels), respiratory system, nervous system,
gastrointestinal tract (stomach, intestines, major glandular
organs, liver, pancreas), urinary system (kidneys and urinary
bladder), osteoarticular system, endocrine system and blood
knows the principles of preparing a sick person for self-care,
depending on the age and health condition
describes nursing techniques and procedures applied in the
care of a sick person, depending on the age and health
condition;

has broad knowledge of correct diagnostics and
treatment
differentiates between participation of a nurse in an
interdisciplinary team in the process of health promotion,
prevention, diagnosing, treatment and rehabilitation
describes health risk and threat factors in patients of
different age and health condition

Evaluation of skills

Not
34
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practiced improved
assessing the impact of an illness, hospitalisation and other
difficult situations on the physical and mental state and on
social functioning of the man
gathering information through history taking, observations,
direct and indirect measurements (scales), analysis of
documentation (including diagnostic examinations),
physical examination – in order to recognise patient’s
condition and formulate a nursing diagnosis
keeping records relating to the care of a patient: observation
chart, nursing procedures chart and reports, hospitalacquired infection chart, pressure ulcer prevention and
treatment chart and information chart with self-care
recommendations
cooperating in an interdisciplinary team in solving ethical
dilemmas, while adhering to the provisions of the code of
professional ethics
formulates a nursing diagnosis, establishes goals and the
patient’s care plan, implements nursing interventions and
evaluates the provided care
motivates a sick person and his/her guardians to join social
support groups
assesses the child’s mental and physical development,
performs screening tests and detects developmental
disorders
assesses the pain level, patient’s response to pain and pain
intensification and applies analgesic procedures;
carries out enteral and parenteral nutrition of adults and
children with the use of various techniques, including a
rotary peristaltic pump
carries out prophylaxis in view of complications secondary
to diseases
creates conditions allowing a patient to die with dignity

Evaluation of general competence
respecting human dignity in relations with a patient being
35
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taken care of by a nurse and with his/her family
respecting values, duties and moral skills in the nursing care
exhibiting moral responsibility for a man and for
performance of professional tasks
enhancing professional knowledge and developing skills in
pursuit of excellence
cooperating in an interdisciplinary team in solving ethical
dilemmas, while adhering to the provisions of the code of
professional ethics
having a holistic approach to an acutely or chronically sick
patient and to the patient's relatives in order to meet the
patient's physical, psychosocial, and spiritual needs
displaying empathy in relations with a patient, his/her
family and fellow workers

Superviser’s signature

Date:
Departmental stamp
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Załącznik nr 7b.
Learning outcomes
On completion of The Bachelor's Degree Programme in Paramedical studies, the student
should be able to provide professionally appropriate prehospital treatment to patients with
acute or chronic conditions.
On completion of the courses, the student has achieved the following learning outcomes,
defined in terms of knowledge, skills, and general competence.
Student’s name:
Department: Paramedical studies
Not
To be
Aquired
practiced improved

Evaluation of knowledge
has knowledge of early symptoms and signs of severe
mental or somatic conditions
has knowledge of correct prehospital diagnostics and
treatment
describes health risk and threat factors in patients of
different age and health condition
recognises life-threatening health conditions and describes
monitoring patients with the use of mechanical and nonmechanical methods
explains algorithms of resuscitation procedures with regard
to basic life support (BLS) and advanced life support (ALS)
describes medical service procedures in mass events and
disasters and in specific situations, such as chemical,
radioactive and biological contamination
has knowledge of communicatio and coordination in the
field of emergency medicine

Not
To be
Aquired
practiced improved

Evaluation of skills
gathers information through history taking, observations,
direct and indirect measurements (scales), analysis of
documentation (including diagnostic examinations),
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physical examination – in order to recognise patient’s
condition
can observe, assess and recognise sign and symptoms of
health-threatening conditions
provides first aid in health-threatening conditions
can administer and monitor drug treatment in a proper
manner
can manage relevant technical medical and diagnostic
equipment
can manage documentation systems used in connection with
patient treatment
can lead and perform duties at an incident scene
can participate in readiness planning

Evaluation of general competence
respects dignity and autonomy of people entrusted o his/her
care
regularly enhances professional knowledge and develops
skills in pursuit of excellence
respects values, duties and moral skills in the paramedic
practice
exhibits moral responsibility for a man and for performance
of professional tasks
respects patient’s rights
performs the duties with consciousness and diligence
is bound by professional secrecy
cooperates in an interdisciplinary team in solving ethical
dilemmas, while adhering to the provisions of the code of
professional ethics
38
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is open to the development of his/her own and patient’s
subjectivity
displays empathy in relations with a patient, his/her family
and fellow workers

Superviser’s signature

Date:
Departmental stamp
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Załącznik nr 8.
Monthly report of stay
Student’s name:..............................................................................................................................................................................
Faculty: Health of Sciences, University of Bielsko-Biała
Department: ..................................................(undergraduate studies)
Year of the study:.........................................................................................................................................................................
Place of the practical training (institution and ward):................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Period of the practical training (from..to...): .....................................................................................................
Totally number of working hours:................................................................................................................................
Type of patients:
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Practical skills which have been trained during the professional training:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
. Additional activity:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
Superviser’s signature

Date:
Departmental stamp
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Załącznik nr 9.

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

CONFIRMATION OF STAY
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 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:

Date, place:

Signature

Institutional stamp:
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Załącznik nr 10.
(to be printed on letterhead paper of the host institution)

TRAINING CERTIFICATE/
TRAINING SUPERVISOR'S OPINION
Erasmus+
Hereby I confirm that Mr/Mrs (name of the student) from University of Bielsko-Biała,
Poland, has completed training programme of practical placement within Erasmus+
successfully in our institution/firm (name of the institution)

The general tasks of the practical placement consisted on:
(short description)
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................
5. ........................................................................................

The global evaluation regarding student’s training is: (mark)
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Additional information:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Name of Student’s Supervisor:

Date, place:

Supervisor’s signature:

Institutional stamp:
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