
Regulamin rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu 

Erasmus + w Instytucie Psychologii UWr  

na rok akademicki 2016/2017 

I. Studenci psychologii ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmus + muszą 

spełnić następujące kryteria:  

1. Udokumentować znajomość języka kraju docelowego, do którego udaje się praktykant 

(zgodnie z założeniami BWM - weryfikowana przez Studium Języków Obcych).
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2. Zaliczyć programowe przedmioty i zdać wymagane egzaminy w semestrze 

poprzedzającym wyjazd. Student wyjeżdżający na stypendium nie może mieć niezaliczonych 

przedmiotów (tzw. „warunków”).  

3. Przedłożyć koordynatorowi:  

A. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru instytucji i programu praktyki;  

B. Letter of Acceptance potwierdzony przez zagraniczną instytucję przyjmującą;  

C. Training Agreement wskazujący na plan praktyki związanej z dziedziną psychologii;  

D. opinię pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu (doktora, doktora habilitowanego 

lub profesora) o kandydacie;  

E. zaświadczenie z Dziekanatu z informacją, że student nie ma niezaliczonych przedmiotów, 

tzw. „warunków”.  

F. oświadczenie studenta, że akceptuje „Regulamin rekrutacji na praktyki zagraniczne w 

ramach programu Erasmus + w Instytucie Psychologii UWr”;  

II. Zaliczenie odbytej praktyki w ramach programu Erasmus + jako wymaganej 

praktyki w ramach studiów na psychologii jest możliwe pod następującymi warunkami: 

1. Odbycia praktyki po III roku studiów;  

2. Udokumentowania co najmniej 105 godzin praktyki za granicą w dziedzinie psychologii 

pod opieką psychologa;  

3. Prowadzenia Dziennika Praktyk, potwierdzonego przez pracodawcę;  

4. Dziennik Praktyk musi być przetłumaczony na język polski, jeżeli prowadzony jest w 

języku innym niż angielski;  

5. Opinia psychologa - opiekuna praktyk musi być przetłumaczona na język polski.  

Opracowano w Instytucie Psychologii UWr, Wrocław, zaktualizowano w grudniu 2015 r.  

                                                           
1
 Kandydaci na wyjazd zobowiązani są do samodzielne umówienie się z pracownikami studium na egzamin 

językowy. Rekrutacja na praktyki odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc na dany rok akademicki. 

Osoby zainteresowane stażem zagranicznym, po nawiązaniu pomyślnego kontaktu z instytucją przyjmującą, 

proszone są o kontakt z koordynatorem Erasmus + w Instytucie Psychologii UWr. 


