Możliwości dla studentów niepełnosprawnych

Program „Uczenie się przez całe życie”

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa na tych
samych zasadach, co pozostali studenci. Mogą jednak wystąpić o dodatkowe
fundusze na wyjazd.

To kompleksowy program unijny w dziedzinie edukacji przewidziany na lata 2007–
2013. Jego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia we wszystkich biorących w nim udział krajach oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Stypendystom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu w budżecie programu, przyznawane
przez Narodową Agencję. O to dofinansowanie należy się ubiegać w Narodowej
Agencji za pośrednictwem swojej uczelni.
Osoby z niewielkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać wyższe stypendium Erasmusa we własnej uczelni.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz u uczelnianego koordynatora programu Erasmus i u uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe przygotowanie językowe
Aby lepiej przygotować się do zagranicznych studiów lub praktyki, możesz
wziąć udział w dodatkowym kursie języka obcego na uczelni lub w szkole
językowej na miejscu lub za granicą. Jeżeli jedziesz do kraju, którego język jest
mniej znany, to możesz zgłosić się na intensywny kurs językowy Erasmusa
(Erasmus Intensive Language Course – EILC) organizowany w tym kraju. Udział
w kursie EILC jest nieodpłatny. Więcej informacji o EILC znajdziesz na stronie
Narodowej Agencji i Komisji Europejskiej.

Kursy intensywne Erasmusa
Kurs intensywny Erasmusa – to projekt realizowany przez grupę uczelni z różnych
krajów, polegający na opracowaniu i przeprowadzeniu intensywnego cyklu zajęć dotyczących specjalistycznego zagadnienia w danej dziedzinie albo tematyki
interdyscyplinarnej. Kursy intensywne są często organizowane jako szkoły letnie.
Jeżeli Twoja uczelnia lub Twój wydział jest partnerem w tego rodzaju projekcie,
to możesz skorzystać z możliwości udziału w oferowanym cyklu zajęć.
Wyjątkowy, międzynarodowy charakter kursu wynika stąd, że zarówno prowadzący go nauczyciele akademiccy, jak i studenci – uczestnicy kursu – pochodzą z różnych krajów. Dodatkowym plusem udziału w kursie jest gwarancja jego
zaliczenia przez macierzystą uczelnię (np. jako przedmiotu fakultatywnego).
W przypadku, gdy kurs odbywa się poza miejscowością będącą siedzibą Twojej
uczelni, w kraju lub za granicą, z budżetu projektu otrzymasz fundusze na pokrycie części kosztów podróży i utrzymania podczas udziału w zajęciach.
Informacje o możliwościach udziału w kursach intensywnych znajdziesz na swoim wydziale lub na uczelni.

Do udziału w programie są uprawnione 33 kraje:
27 krajów członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg,
Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy),
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein,
Norwegia),
Chorwacja i Szwajcaria,
kraj kandydujący – Turcja.
Oczekiwane jest przystąpienie do programu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii.

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla
uczelni, ich studentów i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie
się przez całe życie”. Polska uczestniczy w nim od roku 1998.

Szkoły wyższe uprawnia do udziału w Erasmusie tzw. Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską. Przyznanie Karty umożliwia uczelni ubieganie
się o dofinansowanie konkretnych działań związanych z mobilnością i współpracą
międzynarodową.
Więcej informacji o Erasmusie znajdziesz na stronach internetowych:
programu Erasmus w Polsce: www.erasmus.org.pl
Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu
oraz na stronie swojej uczelni.

Narodowa Agencja
Programu „Uczenie się przez całe życie”
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: 22 46 31 360; faks: 22 46 31 021
www.frse.org.pl; www.erasmus.org.pl
erasmus@frse.org.pl

Warszawa 2010
Ulotka została sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie” – Erasmus.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną publikacji.

w
dla studentó

Studiujesz i chcesz wyjechać na część studiów do zagranicznej uczelni? A może interesuje Cię wyjazd na praktykę?
Jeżeli Twoja uczelnia bierze udział w Erasmusie, skorzystaj
z możliwości oferowanych przez ten program!

Wyjazdy na część studiów
Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus są traktowane
jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

Do jakiej uczelni można wyjechać?
Wymiana studentów w Erasmusie obejmuje:

Do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoim wydziałem lub z Twoją uczelnią.

wyjazdy na część studiów – do zagranicznej uczelni,
wyjazdy na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub
organizacji.
Uczelnia lub inna instytucja, do której wyjeżdżasz, musi się znajdować w kraju uczestniczącym w programie.

Na jak długo?

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

Najwcześniej po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich).

Aby ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus, musisz spełniać następujące
warunki:
studiować na uczelni, która bierze udział w Erasmusie (to znaczy ma Kartę
Uczelni Erasmusa nadaną przez Komisję Europejską) i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów,
być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich
albo doktoranckich.
Na część studiów możesz wyjechać do szkoły wyższej, która współpracuje z Twoją
uczelnią w programie Erasmus.

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Uczelnie wysyłają
studentów na okres, który łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt nie może wykroczyć poza jeden, ten sam rok akademicki.

Kiedy?

Jakie trzeba spełniać kryteria?
Masz szanse na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (mierzone najczęściej średnią ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że
w goszczącej uczelni będziesz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać egzaminy.
Uczelnia może określić dodatkowe kryteria oceny kandydatów, np. motywacja, aktywność na uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.

Formalności przed wyjazdem

Inne sprawy finansowe
Stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp.
Jeżeli przysługuje Ci stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce),
to będziesz je otrzymywać również w czasie studiów za granicą.

Wyjazdy na praktykę
Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę
obowiązkową lub nieobowiązkową (ale także zaliczaną do dorobku studenta).

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?
Do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji (muzeum, biblioteka, szpital, jednostka administracji lokalnej lub centralnej itp.).
Nie można odbyć praktyki Erasmusa w placówce dyplomatycznej swojego kraju,
w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.
Wyjazdy na praktykę mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnię albo
przez grupę uczelni (konsorcjum), które wspólnie organizują zagraniczne praktyki
dla swoich studentów.

Na jak długo?

W ramach Erasmusa możesz tylko raz wyjechać na studia i raz na praktykę.

Przed wyjazdem trzeba podpisać dwa dokumenty:
„Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement),
umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.

Gdzie ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmusa?

Nie zapomnij też o odebraniu Karty Studenta Erasmusa.

O wyjazd na część studiów lub praktykę możesz się ubiegać tylko w swojej macierzystej uczelni. To uczelnie wnioskują o fundusze na wyjazdy studentów, prowadzą
rekrutację kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.
Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd,
przeważnie wczesną wiosną.
Szczegółowe informacje o możliwościach udziału w Erasmusie i rekrutacji kandydatów znajdziesz na stronie internetowej własnej uczelni i wydziału, u wydziałowego
albo uczelnianego koordynatora Erasmusa lub w biurze współpracy z zagranicą.

„Porozumienie o programie zajęć” zawiera wykaz przedmiotów, jakie zobowiązujesz
się zaliczyć za granicą, zatwierdzony przez Twój macierzysty wydział. Przed wyjazdem
porozumienie muszą podpisać trzy strony: uczelnia przyjmująca, macierzysta i Ty.

Przed wyjazdem na praktykę Erasmusa trzeba podpisać następujące dokumenty:
„Porozumienie o programie praktyki” (Training Agreement),
umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.

Umowa z uczelnią macierzystą określa warunki wyjazdu, wypłaty i rozliczenia stypendium oraz inne zobowiązania każdej ze stron.

Nie zapomnij też o odebraniu Karty Studenta Erasmusa.

Zasada jednokrotnego wyjazdu

Praktyka może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego.

Formalności przed wyjazdem

Zaliczenie okresu studiów przez uczelnię macierzystą

„Porozumienie o programie praktyki” określa program i przebieg praktyki. Jest podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział/uczelnię.

Do jakich krajów można wyjechać?

Okres studiów za granicą będzie uznany za równoważny okresowi studiów w Twojej
uczelni macierzystej, pod warunkiem, że zaliczysz wszystkie przedmioty uzgodnione
w „Porozumieniu o programie zajęć”.

Umowa podpisywana z uczelnią macierzystą określa warunki odbywania praktyki
oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, m.in. czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba się rozliczyć itp.

Do krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz do Turcji.

Wysokość stypendium Erasmusa

Zasady odbywania praktyki i zobowiązania uczelni, studenta i instytucji przyjmującej
określa „Karta jakości praktyki Erasmusa” (Quality Commitment for Erasmus Student
Placements), dołączona do „Porozumienia o programie praktyki”.

Karta Studenta Erasmusa
Prawa i obowiązki stypendysty zawiera Karta Studenta Erasmusa, dokument wydawany standardowo wszystkim studentom wyjeżdżającym w ramach programu
w Europie.

Stypendium to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży
i pobytu w innym kraju. Jego wysokość może być różna w poszczególnych latach i uczelniach, ale szkoły wyższe muszą przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję. Zasady przyznawania stypendium muszą być przejrzyste.
Więcej informacji znajdziesz w swojej uczelni i na stronie www.erasmus.org.pl.

