GDZIE I OD CZEGO ZACZĄĆ?
1. Przede wszystkim zastanów się:
czy na pewno jesteś gotowy na wyjazd?
jaki jest cel twojego wyjazdu? nauka? podszkolenie języka? podróże?
czy wiesz, dokąd i dlaczego wybrałeś/łaś to właśnie miejsce?
czy znasz język, w którym miałabyś/miałbyś studiować (odbyć praktykę) za granicą?
czy na pewno stać Cię na dodatkowy wysiłek finansowy?
2. Jeżeli już zadecydowałeś, postaraj się zaplanować swój wyjazd !! Dobre
przygotowanie gwarantuje zadowolenie i pozwoli uniknąć niemiłych niespodzianek!!
postaraj się wyszukać jak najwięcej informacji dotyczących możliwości wyjazdu oraz
warunkach finansowania (strony internetowe – oficjalna strona programu ERASMUS+,
studenci, którzy byli na wymianie – biuro współpracy z zagranicą, dni oraz spotkania
informacyjne takie jak np. Dni Erasmusa czy Dni Mobilności);
systematycznie ucz się języków obcych, które obowiązują w uczelni partnerskiej.
Wymiana studencka daje Ci możliwość praktycznego sprawdzenia i doskonalenia
umiejętności językowych;
pomyśl o dodatkowych zasobach finansowych; nawet jeżeli zostanie Ci przyznane
stypendium, musisz liczyć się z dodatkowymi wydatkami jeszcze przed wyjazdem
(np. koszty podróży czy wizy, zaliczka na poczet zakwaterowania) lub po przybyciu
na miejsce (np. bilet komunikacji miejskiej, „gapowe”);
upewnij się czy na pewno spełniasz wszystkie wymagania kwalifikacyjne (brak zgody
na wyjazdy studentów przebywających na urlopie dziekańskim oraz posiadających
powtarzanie przedmiotu).
3. Decyzja o wyjeździe zapadła, poszukaj informacji bardziej szczegółowych:
pobierz i wypełnij wszystkie potrzebne dokumenty (ten etap dobrze jest zacząć już
na samym początku);
na kolejnych zakładkach sprawdź z jakimi uczelniami mamy zawarte porozumienia
o wymianie studentów i wybierz tą właściwą;
sprawdź ilu jest chętnych na wyjazd do wybranej uczelni – Zespół ds. współpracy
z zagranicą;
jeżeli jesteś pewny wybranej uczelni i jest możliwość wyjazdu poszukaj osób które były
tam na wymianie i zdobądź jak najwięcej informacji (na youtube można znaleźć
nieskończoną liczbę filmików przedstawiających wyjazdy w programie ERASMUS+);
zastanów się nad formą zakwaterowania (akademik/stancja);
przy wyjazdach poza Unią Europejską dowiedz się o wszystkich wymaganiach formalnych
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wizy, szczepionki, ubezpieczenia).
Pamiętaj: nie wszyscy muszą, chcą czy mogą wyjechać za granicę!

