Studencki Wydziałowy Promotor Programu Erasmus+
Rok akademicki 2016/2017
REGULAMIN
Politechnika Łódzka oferuje studentom możliwość wyjazdu na studia i praktyki zagraniczne w ramach
Programu Erasmus+. Studenci PŁ mają możliwość spędzenia 360 dni na każdym stopniu studiów na
studiach i praktykach zagranicznych. Co roku z udziału w wymianie korzysta ponad 300 studentów PŁ
wyjeżdżających na studia i ponad 100 studentów odbywających praktykę w instytucji zagranicznej.
Wyjazd do uczelni lub firmy pozwala na poznanie innej kultury, sposobów nauczania, zdobycie
nowych doświadczeń i przygotowanie się do przyszłej pracy.
Celem działalności Studenckiego Wydziałowego Promotora Programu Erasmus+ jest
spopularyzowanie i zachęcenie studentów z danego Wydziału do korzystania z wyjazdów
na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STUDENCKIM PROMOTOREM?
1. Studenckim Promotorem może zostać student Politechniki Łódzkiej, co najmniej 3 semestru
1. stopnia studiów, który posiada podstawową wiedzę na temat programu Erasmus+ oraz
wyraża chęć jej poszerzenia o materiały dostarczone przez Sekcję Umiędzynarodowienia
Edukacji i organizację studencką ESN-EYE oraz udział w szkoleniach i konferencjach ESN na
terenie Polski.
2. Pierwszeństwo w kwalifikacji będą mieli kandydaci, którzy odbyli studia lub praktyki
zagraniczne w ramach Programu LLP-Erasmus i/lub Erasmus+.
3. W kwalifikacji studentów będzie brana pod uwagę motywacja do pełnienia funkcji
Promotora, komunikatywna znajomość języka obcego oraz doświadczenie związane
z wymianą zagraniczną.
4. Warunkiem kwalifikacji jest złożenie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego,
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i przewodnika z wyjazdu zagranicznego.
5. Studenccy Promotorzy są wybierani na okres jednego semestru lub roku akademickiego.
W czasie pełnienia funkcji promotora, student nie może brać udziału w wyjeździe
w ramach Programu Erasmus+.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI STUDENCKIEGO PROMOTORA?
1. Przygotowanie i udział we współpracy z Sekcją Umiędzynarodowienia Edukacji
i organizacją studencką ESN-EYE w działaniach o charakterze informacyjno-promocyjnym
dotyczących Programu Erasmus+ (Mobility Week, Akademickie Targi Pracy).
2. Bieżące informowanie na temat Programu Erasmus+ na Wydziale (przygotowanie
i udział w spotkaniach dotyczących rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ oraz spotkaniach
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dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd, konsultacje ze studentami z Wydziału poprzez
indywidualne rozmowy oraz kontakt mailowy).
3. Udział w opracowaniu materiałów promujących program Erasmus+ (Przewodnik
dla studentów wyjeżdżających na studia/praktyki; film promujący wyjazdy z programu
Erasmus+, wywiady).
4. Prowadzenie warsztatów dla potencjalnych uczestników programu pt. „Pytania i odpowiedzi
na temat programu Erasmus” i innych w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez
kandydatów na wyjazd.
5. Kontakt z Uczelnianym i Administracyjnymi Koordynatorami Erasmusa w PŁ, Wydziałowymi
Koordynatorami umów bilateralnych i Wydziałowym Koordynatorem Erasmusa ds. Praktyk.
6. Pomoc studentom we właściwym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.
7. Kontakt z polskimi studentami – kandydatami na wyjazd zagraniczny w ramach Programu
Erasmus.
8. Składanie sprawozdań z działalności.
9. Opcjonalnie – administrowanie profilem Erasmus Politechnika Łódzka na portalu
społecznościowym https://www.facebook.com/LodzErasmus
10. Inne w zależności od potrzeb.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ STUDENCKIM PROMOTOREM?
1. Studenccy Promotorzy otrzymają listy referencyjne od Uczelnianego Koordynatora Programu
Erasmus oraz Prorektora właściwego za realizację programu Erasmus+ w PŁ, potwierdzające
ich udział w działaniach promujących Program Erasmus+ w PŁ.
2. Pełnienie funkcji Studenckiego Promotora jest również odnotowane – na prośbę studenta w Suplemencie do Dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie.
3. Jednorazowy udział w szkoleniach i konferencjach ESN na terenie Polski będzie
dofinansowany ze środków Programu Erasmus+. Studenccy Promotorzy mogą wziąć udział w
szkoleniach organizowanych przez ESN-EYE w PŁ (zarządzanie projektem, autoprezentacja,
motywacja).
4. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Sekcję Umiędzynarodowienia Edukacji
(konferencje, wyjazdy szkoleniowe) i ESN-EYE (pub crawl, ice skating, bowling, imprezy
tematyczne).
5. Pełnienie funkcji Studenckiego Promotora daje możliwość zdobycia i rozwoju umiejętności
wykraczających poza kompetencje zawodowe, związane z kierunkiem kształcenia. Studencki
Promotor posiada umiejętność pracy w grupie, potrafi prowadzić wystąpienia publiczne
i posługuje się płynnie co najmniej jednym językiem obcym. Studencki Promotor zdobywa
doświadczenie przydatne w życiu zawodowym.
6. Studencki Promotor ma bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w Łodzi, poznaje
inne przedstawicieli innych narodowości i poszerza wiedzę na temat innych kultur.
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JAK ZOSTAĆ STUDENCKIM PROMOTOREM?
1. Należy zapoznać się z regulaminem, wysłać formularz zgłoszeniowy, oświadczenie ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych i przewodnik z wyjazdu zagranicznego
na adres erasmus@info.p.lodz.pl w terminie do 15 marca 2017.
2. Przewodnik powinien zawierać wspomnienia z pobytu na studiach/ praktyce w ramach
Programu Erasmus+ lub w przypadku studentów nie będących na wymianie Erasmus z
pobytu indywidualnego. Oczekujemy, aby w przewodniku znalazły się następujące
informacje:


dlaczego warto wyjechać



opis miejsca pobytu (kraj, miasto, uczelnia zagraniczna, akademik/mieszkanie)



moje sukcesy/ moje problemy



refleksje nt. adaptacji do życia w nowej kulturze



informacje praktyczne



zdjęcia ilustrujące pobyt

3. Przewodnik z wyjazdu, formularz aplikacyjny i oświadczenie ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych można dostarczyć do SUE w oryginale lub przesłać drogą elektroniczną.
4. Przedstawiciel Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji PŁ, na podstawie przesłanych zgłoszeń,
we współpracy z organizacją studencką ESN-EYE, Studenckimi Promotorami i Dziekanatem
odpowiedniego Wydziału, skontaktuje się z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na
spotkanie.
5. Spotkania z kandydatami na Promotorów odbędą się w terminie do końca marca 2017 r.
W przypadku nieobecności kandydata w Polsce, rozmowa zostanie przeprowadzona przez
telefon lub Skype. Istnieje możliwość uzgodnienia dogodnego terminu rozmowy w godzinach
pracy SUE (8.00-16.00).
6. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do Programu zostanie podjęta do 5 kwietnia 2017.
Po zakwalifikowaniu do programu, Promotorzy zostaną zaproszeni na spotkanie
informacyjne.
7. Studenci, którzy przyślą swoje zgłoszenia po terminie zostaną przeniesieni na listę
rezerwową. W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność SUE PŁ skontaktuje się
z kandydatami z listy rezerwowej w późniejszym terminie.

Zespół Programu ERASMUS+
Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji
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