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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS 
BEFORE THE MOBILITY 

(dokument obowiązkowy do wysłania przedsiębiorstwu zagranicznemu) 
 

Learning Agreement jest porozumieniem, które student podpisuje przed wyjazdem z uczelnią 
macierzystą i z przedsiębiorstwem zagranicznym odnośnie realizacji programu praktyk za granicą. 
Program ustalany jest wspólnie z opiekunem praktyk w przedsiębiorstwie i przez niego podpisywany. 
Na ASP Learning Agreement podpisuje Koordynator Wydziałowy. Lista Koordynatorów ASP znajduje 
się tutaj.  
 

1. DANE STUDENTA, UCZELNI WYSYŁAJĄCEJ I ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ 
 
U góry pierwszej strony Learning Agreement należy wypełnić dane studenta, uczelni wysyłającej 

(ASP) i organizacji przyjmującej.  
 

W przypadku poziomu studiów (study cycle) należy wpisać: 
 studia licencjackie: Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6); 
 studia magisterskie uzupełniające i jednolite: Master or equivalent second cycle (EQF level 7); 

 studia doktoranckie: Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8). 

 
W przypadku kierunku studiów należy wpisać jeden z należy wpisać następujące kody dziedzin 

ISCED odpowiednio dla kierunku: 
 Architektura wnętrz: 0212 
 Grafika: Grafika artystyczna: 0213 
 Grafika: Projektowanie graficzne: 0211 
 Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła: 

0214 
 Malarstwo: 0213 
 Mediacja sztuki: 0288 
 Rzeźba: 0213 
 Scenografia: 0212 
 Sztuka i wzornictwo ceramiki: 0214 
 Sztuka i wzornictwo szkła: 0214 
 Sztuka mediów: 0211 
 Wzornictwo: 0212 

W nagłówku w prawym górnym rogu należy wpisać imię i nazwisko studenta. 
 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYKI 
 
Ponadto, należy wypełnić również trzy tabele.  
W tabeli A należy wpisać daty trwania praktyki, tytuł praktyki (np. nazwę stanowiska), liczbę 

godzin pracy w tygodniu, szczegółowy program, przewidywane nabyte umiejętności i plan oceny. Dużą 
uwagę należy zwrócić na szczegółowy program, który powinien informować np. o zadaniach 
praktykanta, programach komputerowych, z jakich praktykant będzie korzystał, wydarzeniach, w 
jakich będzie uczestniczył, itp. Przykładowy, prawidłowo wypełniony program praktyki: 

https://www.asp.wroc.pl/pl/dzialalnosc/dzial-wspolpracy-miedzynarodowej-i-promocji/erasmus
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Dodatkowo, należy określić język praktyk oraz poziom znajomości języka. Wyjaśnienie poziomu 
językowego znajduje się tutaj. 

W tabeli B należy sprecyzować, czy praktyka będzie uznana jako obowiązkowa (ilość punktów 
ECTS do ustalenia indywidualnie z Dziekanem), nieobowiązkowa (0 punktów ECTS) czy absolwencka, 
czyli zrealizowana po zakończeniu studiów (0 punktów ECTS). 

 

https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference
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Table B - Sending Institution 
Please use only one of the following three boxes: i  

1. The traineeship is embedded in the curriculum and upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award … ECTS credits  (or equivalent)ii Give a grade based on:     Traineeship certificate ☒      Final report ☒     Interview ☐    

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records and Diploma Supplement (or equivalent).  

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes ☐  No ☒ 

2. The traineeship is voluntary and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes ☐    No 

☒     

 If yes, please indicate the number of credits: …. 

Give a grade: Yes ☒   No ☐   If yes, please indicate if this will be based on:   Traineeship certificate ☒    Final report ☒    Interview ☐    

Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records:   Yes ☐   No ☒  

Record the traineeship in the trainee's Diploma Supplement (or equivalent). 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes ☐   No ☒   

3. The traineeship is carried out by a recent graduate and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to: 

Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes ☐    No ☒     If yes, please indicate the number of credits: …. 

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document (highly recommended): Yes ☐   No ☒ 

 
1. W przypadku praktyki obowiązkowej w polach: 

a.  „Award ... ECTS credits  (or equivalent)” należy wpisać ilość punktów ustaloną z Dziekanem; 
b. Give a grade based on:     Traineeship certificate ☒      Final report ☒     Interview ☐   zaznaczyć dwa pierwsze; 
c. Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes ☐  No ☒ zaznaczyć “No”. 

2. W przypadku praktyki nieobowiązkowej w polach: 
a. Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes ☐    No ☒    zaznaczyć “No”; 
b. Give a grade: Yes ☐   No ☒ zaznaczyć “No”; 
c. If yes, please indicate if this will be based on:   Traineeship certificate ☒    Final report ☒    Interview ☐    zaznaczyć 

dwa pierwsze; 
d. Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records:   Yes ☐   No ☒ zaznaczyć “No”; 
e. Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document: Yes ☐   No ☒  zaznaczyć “No”. 

3. W przypadku praktyki absolwenckiej w polach: 
a. Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes ☐    No ☒   zaznaczyć “No”; 
b. Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document (highly recommended): Yes ☐   No ☒ zaznaczyć 

“No”. 
 
Dalej należy uzupełnić informacje dotyczące ubezpieczenia. ASP nie zapewnia studentom i 

absolwentom ubezpieczenia. Jeżeli robi to przedsiębiorstwo, w tabelach należy zaznaczyć „Yes”, jeżeli 
nie, wtedy student OBOWIĄZKOWO musi sam wykupić ubezpieczenie (KL, NNW i OC), a w tabeli 
zaznaczyć „No”: 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide an accident insurance to the 

trainee (if not provided by the Sending Institution): Yes ☐ No ☐  
 
 

The accident insurance covers:   

- accidents during travels made for work purposes:    Yes ☐  No ☐    

- accidents on the way to work and back from work:  Yes ☐  No ☐ 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide a liability insurance to the trainee (if not provided by the Sending Institution):  Yes ☐  No ☐ 

 
Oprócz stypendium z programu Erasmus+ student może otrzymać wynagrodzenie za praktyki 

od pracodawcy. W takim wypadku należy to zaznaczyć i wpisać odpowiednią kwotę: 
 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide financial support to the trainee for the traineeship:  Yes ☐ No ☐              If yes, amount (EUR/month): ……….. 

The Receiving Organisation/Enterprise will provide a contribution in kind to the trainee for the traineeship: Yes ☐ No ☐   
If yes, please specify: …. 

 
Na końcu proszę usunąć wszystkie: [Please fill in] 
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Przed wyjazdem student wypełnia tylko część Before the Mobility, na końcu której podpisać muszą 

się student, Koordynator Wydziałowy ASP oraz opiekun praktyk.  
 
UWAGA! Na Learning Agreement wymagana jest również pieczątka przedsiębiorstwa 

zagranicznego. Dokumenty bez pieczątki nie będą przyjmowane. 
 

 
Przy edycji/ wydruku należy zachować nagłówki, nazwę dokumentu oraz logo.  
 
W razie wątpliwości oraz w przypadku odnośników należy korzystać ze wskazówek 

zamieszczonych na końcu dokumentu lub skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej i 
Promocji ASP. 

 
 

 

                                                           


