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Wyłączenie odpowiedzialności
Projekt został sfinansowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność
za treść niniejszej publikacji spoczywa wyłącznie na jej autorze. Komisja nie
odpowiada za dalsze wykorzystanie treści zawartych w publikacji.
Prawa autorskie

Niniejsza publikacja jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - użycie
niekomercyjne - bez przetwarzania, Międzynarodowa Licencja 4.0 (CC BY-NC-ND
4.0).
Materiał może być powielany na wszelkich nośnikach i we wszystkich formatach.
Można tez go rozprowadzać zgodnie z następującymi warunkami:
●

Uznanie autorstwa - należy zamieścić odpowiednie stwierdzenia wskazujące
na prawa autorskie oraz inne, dodać link do licencji i podać, czy w treści
wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje. Można to zrobić w dowolny właściwy
sposób, natomiast nie wolno sprawiać wrażenia, że licencjodawca w jakikolwiek
sposób wspiera dane wykorzystanie publikacji lub stronę, która ją wykorzystuje.

●

Użycie niekomercyjnekomercyjnych.

●

Bez edycji i przetwarzania - jeśli wprowadzi się jakiekolwiek przeróbki i
modyfikacje w treści publikacji, bądź też w inny sposób wykorzysta jej treść jako
podstawę do stworzenia szerszego materiału, wówczas przetworzonej w ten
sposób wersji nie wolno rozprowadzać.

nie wolno wykorzystywać materiału dla celów

05/2021
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Propozycja procedury przygotowania studentów/praktykantów do udziału w
praktykach w innych krajach europejskich
Procedurę przygotowawczą prowadzą uczelnie kierujące studentów na praktyki.
Procedura taka obejmuje następujące główne etapy:
1.

Wydarzenie informacyjne dla studentów

Na spotkaniu zainteresowani studenci mogą uzyskać wstępne informacje dotyczące
możliwości odbycia praktyk za granicą. Wyznaczone przez uczelnię osoby
odpowiedzialne informują studentów/słuchaczy między innymi o:

korzyściach z odbycia praktyki za granicą z punktu widzenia dalszego rozwoju
osobistego i kariery,

wszystkich działaniach organizacyjnych, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem
praktyk, uwzględniając:
o
czas potrzebny na przygotowanie do praktyk za granicą,
o
możliwości wyszukania odpowiednich praktyk (np. we współpracy z
instytucją partnerską lub samodzielnie),
o
kryteria uznawalności praktyk zagranicznych obowiązujące na uczelni
kierującej studenta na praktyki,
o
oczekiwania placówek organizujących praktyki wobec zagranicznych
praktykantów,
o
zgłoszenie chęci udziału w praktykach w instytucji organizującej praktyki,
o
zgłoszenie chęci wyjazdu zagranicznego na uczelni kierującej studenta na
praktyki,
o
kwestie związane z umową,
o
poszukiwanie zakwaterowania,
o
przygotowanie językowe i kulturowe,
o
możliwości finansowania, np. w ramach programu Erasmus+ (tutaj należy
szczegółowo omówić kryteria przyjęcia do programu i wymaganą
dokumentację),
o
spis dokumentów niezbędnych do wyjazdu za granicę itp.
Dodatkowo zaleca się też uwzględnić wkład od studentów, którzy już odbyli praktyki
za granicą. Będą oni mogli odpowiedzieć na ewentualne pytania i udzielić informacji z
pierwszej ręki.
2.

Materiały informacyjne dla studentów

Jako że wydarzenie informacyjne służy przekazaniu ogólnych informacji na temat
praktyk zagranicznych, należy zadbać o przekazanie szczegółów, takich jak
wymagania czy osoby, z którymi należy się kontaktować. Informacje takie mogą być
przekazane w formie przewodnika lub broszury. Przykład takiej informacji można
znaleźć w Pozycji 9.8 „Wytyczne dla studentów chcących odbyć praktyki za granicą w
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innym kraju europejskim", która stanowi część załącznika do niniejszego programu.
Na tym etapie zalecamy sporządzić dokument do pobrania i zamieścić go na stronie
uczelni wraz z bazą danych dostępną dla wszystkich studentów, z której mogliby
pobrać wymagane formularze.
3.

Przydział opiekunów praktyk na uczelni kierującej studenta na praktyki

Zasadniczo większość uczelni i instytucji ma wyznaczoną osobę odpowiedzialną za
praktyki (koordynatora). Radzimy, by takie osoby do kontaktu miały odpowiednie
kwalifikacje, by udzielać porad w zakresie praktyk zagranicznych, by móc w
kompetentny sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów związane z
wyjazdem za granicę. Jest to szczególnie istotne, jeśli mamy na uwadze uznawalność
takich praktyk, kryteria przyjęcia ustalone przez placówki organizujące praktyki,
umowne i finansowe zabezpieczenie pobytu za granicą oraz ocenę po realizacji
praktyk. Dodatkowo przy udziale odpowiedzialnych koordynatorów rozbudowuje się
też sieć uczelni i instytucji.
Koordynator praktyk sprawdza wnioski składane przez studentów zainteresowanych
odbyciem praktyk za granicą, co obejmuje również przejrzenie nowych instytucji
organizujących praktyki, których nie wprowadzono jeszcze do bazy danych i
sprawdzenie ich zgodności z określonymi kryteriami (zob. punkt 3.2 „Podstawy prawne
i warunki ramowe uznawania praktyk w innych krajach europejskich"). Odnośnie do
kontaktów z nowymi instytucjami, zalecamy, by korzystać z dokumentu
zamieszczonego w punkcie 9.3 „Kwestionariusz uznawania praktyki zagranicznej",
który znajduje się w załączniku do programu. Na tej podstawie można ustalić, czy
spełnione są wszystkie ważne kryteria, tym bardziej że czasami pierwszy kontakt
podejmują same strony zainteresowane.
Dalsze informacje na temat instytucji, które oferują praktyki w innych krajach
europejskich, można też uzyskać od partnerów projektu EUPRAC:
Dane do kontaktu z partnerami projektu EUPRAC

Nr
1

2

Państwo
Bułgaria

Niemcy

Osoba odpowiedzialna
Petya Mincheva

Kerstin Erdmann

Dane do kontaktu
Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w
Ruse
8 Studentska,
POB 7017, Ruse
pmincheva@uni-ruse.bg
+359 82 821 993
IBKM gemeinnützige Schulträger GmbH
Am Bahnhof 12-13
06577 Heldrungen
erasmus@ibkm-schulen.de
+49 (0)34673 760-0
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Nr
3

Państwo
Austria

Osoba odpowiedzialna
Doris Weinberger

4

Polska

Milosz Kuśnierz

Dane do kontaktu
IMC Fachhochschule Krems
Am Campus, Trakt G1
3500 Krems
doris.weinberger@fh-krems.ac.at
+43 (0)2732802202
Akademia Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu
aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
Milosz.kusnierz@awf.wroc.pl
+48.71.347.3396

Poza powyższymi możliwościami uzyskania dostępu do praktyk w innych krajach
europejskich, można też skorzystać z poniższych stron internetowych/platform:

Portal praktyk i staży Erasmus+ : https://erasmusintern.org/

ENOTHE (Europejska Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym):
https://enothe.eu/ - Jest też kategoria/platforma dla studentów „SPOTeurope".
Została stworzona, by promować i poprawiać komunikację między studentami
terapii zajęciowej z całej Europy.
Jeśli dana instytucja organizująca praktyki jest już zarejestrowana w bazie danych
organizacji partnerskich, można założyć, że spełnia wszystkie istotne kryteria. Dla
studentów szczególnie ważne są informacje organizacyjne, które przekazuje im
koordynator podczas rozmów na temat wyjazdu, ale są one też przekazywane
wstępnie podczas wydarzenia informacyjnego. Informacje organizacyjne powinny
obejmować:

dane osoby do kontaktu w instytucji organizującej praktyki,

czas trwania praktyk w danej instytucji,

obszary tematyczne, których praktyka może dotyczyć,

wymagana wiedza zawodowa i znajomość języka oczekiwana od praktykantów
(zob. Punkt 9.9 „Profil oczekiwań oraz oferta placówek organizujących praktyki w
zakresie terapii zajęciowej w innych krajach europejskich"),

możliwości zakwaterowania w miejscu praktyk lub dane do kontaktu
umożliwiające rezerwację zakwaterowania,

ogólne warunki, np. ubezpieczenie,

przepisy dotyczące szczepień w danym kraju lub wymogi placówki organizującej
praktyki w tym zakresie; konieczność przedłożenia dowodu szczepienia,

dane do kontaktu ze studentami, którzy odbyli już praktyki w tej placówce,

informacje dotyczące podróży i dojazdu oraz komunikacji publicznej na miejscu,
a także informacje na temat kosztów związanych z transportem.
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Zadania koordynatora praktyk powinny też obejmować udzielanie porad w zakresie
możliwości finansowania pobytu za granicą oraz pomoc przy wypełnieniu niezbędnych
formularzy i zdobyciu dokumentów, a także wsparcie podczas innych czynności na
etapie przygotowania do praktyk.
Koordynator kontaktuje się z osobą odpowiedzialną za praktyki w placówce, która je
organizuje, by uzgodnić ustalenia umowne. Zaleca się, by korzystać z dokumentu
„Umowa dotycząca kształcenia " (zob. Punkt 9.4 w załączniku - dokument można też
pobrać ze strony: Learning Agreement | Erasmus+ (europa.eu), a obejmuje on także
wymogi dotyczące finansowania prakty za granicą w ramach programu Erasmus+ .
Przy starannie przemyślanej procedurze przygotowawczej uczelnie będą w stanie
zapewnić studentom optymalne doświadczenie związane z akredytowanymi
praktykami odbywanymi za granicą. Poza tym w ten sposób nawiązuje się też lub
rozszerza ważne relacje z instytucjami/organizacjami w innych krajach europejskich.
Proces przygotowania powinien zatem być prowadzony przez wyznaczoną
odpowiedzialną osobę, na przykład koordynatora praktyk.
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