FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA
NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ
I. PRZED WYJAZDEM
1. Ze strony internetowej
http://www.umb.edu.pl/studenci/wyjazdy_studentow/wyjazdy_studentow
należy pobrać i wypełnić ‘Wniosek na wyjazd studenta zagranicę’.
Prosimy wypełnić pierwszą stronę wniosku wg poniższej instrukcji:
cel wyjazdu: zaznaczyć praktyki zawodowe
tytuł szkolenia/konferencji: projekt „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku”
forma udziału: szkolenie
tytuł referatu/posteru: –
termin wyjazdu: okres trwania praktyki + maksymalnie 1 dzień na podróż do
miejsca odbywania praktyki i 1 dzień na powrót w Europie oraz 2 dni na podróż do
miejsca odbywania praktyki i 2 dni na powrót poza Europą
Termin przekroczenia granicy: w przypadku samolotu – data i godzina wylotu oraz
data i godzina lądowania.
W przypadku innego środka transportu – data rzeczywistego przekroczenia granicy.
Na drugiej stronie wniosku należy zaznaczyć środek transportu i wpisać
przewidywany koszt transportu w kraju i zagranicą.
Innych rubryk prosimy nie wypełniać! Złożyć podpis wyjeżdżającego. Wniosek
składa się do Działu Spraw Studenckich.
Wysokość diet do poszczególnych krajów:
http://www.umb.edu.pl/photo/pliki/studenci/wysokosc_diety%281%29.pdf
(dieta z kolumny 4 x liczba dni pobytu na praktyce).
Wysokość diet we wniosku oraz informację nt. źródła finansowania wypełnia Dział
Spraw Studenckich.
Na podstawie złożonego w/w wniosku, zostanie przygotowana umowa stypendialna,
którą należy podpisać w DSS na mniej więcej 2 tygodnie przed planowanym
wyjazdem. Następnie student otrzyma w terminie maksymalnie 14 dni od
podpisania umowy kwotę przyznanego stypendium, jednak nie wcześniej niż 7 dni
przed wyjazdem.
2. Przed wyjazdem na praktykę student jest zobowiązany podpisać „Deklarację
uczestnictwa w projekcie” (załącznik nr 4) i „Oświadczenie uczestnika projektu”
(załącznik nr 5).
Dokumenty dostępne na stronie:
http://www.wpr.umb.edu.pl/Dokumenty_do_pobrania,p31.html

3. Student jest zobowiązany do ubezpieczenia się w zakresie: odpowiedzialności
cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania
praktyki zagranicznej, oraz przedłożyć w DSS przed wyjazdem polisę
ubezpieczeniowej do wglądu.
4. Przed wyjazdem student uzyska w DSS zaświadczenie do NFZ o wydanie Karty
EKUZ (jeśli nie posiada takiej karty z innego tytułu).

II. PO POWROCIE Z PRAKTYKI
1. Student jest zobowiązany do dostarczenia Koordynatorowi praktyk studenckich
wypełnionego zaświadczenia o odbyciu praktyki – „Confirmation of a completed
placement/ „Zaświadczenie odbycia praktyki” (załącznik nr 11) oraz
„Sprawozdania z odbycia praktyki” (załącznik nr 7) w terminie 14 dni od
zakończenia okresu praktyki.
Powyższe dokumenty dostępne na stronie:
http://www.wpr.umb.edu.pl/Dokumenty_do_pobrania,p31.html
2. Rozliczenie KOSZTÓW PODRÓŻY nastąpi po powrocie z praktyki, na podstawie
przedłożonych dokumentów (jeśli dotyczą):
faktura za lot (wystawiona na UMB: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul.
Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP: 542 021 17 17)
- karty pokładowe,
- plan lotu,
- bilety PKP, autokar
- samochód: na podstawie wypełnionego druk ‘ewidencja przebiegu pojazdu’
(do pobrania na stronie:
http://www.umb.edu.pl/studenci/wyjazdy_studentow/wyjazdy_studentow ).
Podróż samochodem - stosowany przelicznik: 0,2507 zł/1 km (poj. silnika pow. 0,9)
-

Ze strony internetowej:
http://www.umb.edu.pl/studenci/wyjazdy_studentow/wyjazdy_studentow
należy pobrać i wypełnić ‘Rozliczenie kosztów wyjazdu studenta zagranicę’.

