
Regulamin kwalifikacji studentów Wydziału Biotechnologii 
na praktyki zawodowe w ramach programu LLP-ErasmusPlus 

1. Studenci kierunku Biotechnologia mogą korzystać z praktyk w ramach ogólnych 
zasad ustanowionych dla programu LLP-Erasmus Plus i przekazanych Wydziałowi 
przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

2. Praktykę można odbyć w dowolnej instytucji (uczelni bądź firmie) na terenie Unii 
Europejskiej pod warunkiem otrzymania zaproszenia określającego termin trwania 
praktyki

3. Kwalifikacje na wyjazd odbywają się w sposób ciągły. Podstawą kwalifikacji oprócz 
zaproszenia, jest udokumentowana znajomość języka angielskiego lub języka 
danego kraju oraz wynik rozmowy przeprowadzanej z kandydatami przez 
Koordynatora Wydziałowego.

4. Studenci I roku studiów magisterskich mają priorytet przy przydziale stypendiów z 
uwagi na obowiązek zaliczania praktyk zawodowych przed rozpoczęciem II roku 
studiów magisterskich. W przypadku studentów studiów licencjackich zaliczanie 
praktyk będzie wpisane do suplementu dyplomu jako zajęcie dodatkowe.

5. Z uwagi na minimalny czas trwania (2 miesiące), udział w nich możliwy jest jedynie 
w okresie wakacyjnym. Planując wyjazd studenci muszą zwrócić uwagę na 
organizację sesji egzaminacyjnej (w tym również sesji poprawkowej) na 
Wydziale Biotechnologii, a w przypadku studentów III roku studiów 
licencjackich na terminy obron prac licencjackich i rekrutacji na studia 
magisterskie.

6. Studenci II roku studiów magisterskich mogą korzystać z praktyk w okresie 
wakacyjnym, planując obronę pracy dyplomowej (za zgodą opiekuna) po wakacjach.

7. Studenci II roku studiów magisterskich mogą po uzgodnieniu z opiekunem pracy 
magisterskiej wyjechać w ramach praktyk na 5 miesięcy na staż do wybranej 
placówki w celu realizacji projektu badawczego. Za wyjazd ten przyznana zostanie 
ilość punktów ECTS właściwa dla danego semestru a zaliczenie semestru odbywać 
się będzie tak jak w przypadku wyjazdów na studia.

8. Studenci zakwalifikowani na wyjazd muszą założyć indywidualne konto 
internetowe na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej 
(www.international.uni.wroc.pl) i wypełnić znajdujące się tam dokumenty:

a)  formularz zgłoszeniowy
b)  porozumienie o programie praktyk (training agreement)

Oba dokumenty, podpisane przez Koordynatora Wydziałowego, należy złożyć 
w Biurze Współpracy Międzynarodowej UWr, będą one podstawą do zawarcia 
umowy z instytucją zagraniczną i do wypłaty stypendium. 

9. Po powrocie studenci są zobowiązani do przedstawienia Kierownikowi Praktyk na 
Wydziale lub Koordynatorowi Wydziałowemu, dokumentu poświadczającego 
odbycie praktyki za granicą i opinię Kierownika praktyk w instytucji unijnej z 
oceną. 

Koordynator Wydziałowy, dr Dorota Dziadkowiec, udziela informacji po uprzednim e-
mailowym ustaleniu terminu (dorota.dziadkowiec@uni.wroc.pl) w pokoju nr 2.20. 

 Wrocław, 27 listopada 2014                            Dziekan Wydziału Biotechnologii
dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz     
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