
EPICUR Program Wymiany Stażowej

EPICUR Program Wymiany Stażowej to innowacyjny program mobilności dla studentów studiów 
licencjackich i magisterskich, który łączy regiony Europejskiego Uniwersytetu, oferując studentom 
staże transgraniczne w jednej z uczelni partnerskich konsorcjum EPICUR. 

Program ten łączy staże "na miejscu" lub staże wirtualne z elementami uczenia się online, które 
pozwalają studentom zdobyć niezbędne umiejętności dla ich przyszłej pracy zawodowej w czasach
rosnącej globalizacji i cyfryzacji oraz wchodzić w interakcje z innymi uczestnikami programu z 
różnych krajów. Wszystkim uczestnikom programu oferowane są dodatkowe elementy edukacyjne 
np. szkolenia międzykulturowe.

Staże w ramach programu EPICUR będą trwać od 2 do 5 miesięcy i będą odbywać się od lutego 
do czerwca 2022 roku.

Formaty praktyk 

Drugi etap programu rozpocznie się w lutym 2022 r. z dwoma różnymi formatami praktyk: 

Praktyki w prywatnych przedsiębiorstwach

Staże w prywatnych przedsiębiorstwach dają studentom studiów licencjackich i magisterskich 
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w odnoszących sukcesy firmach typu start-up. 
Przedsiębiorstwa typu start-up, znajdujące się w państwach uniwersytetów wchodzących w skład 
konsorcjum EPICUR, wnoszą do swoich regionów wiele innowacji w różnych dziedzinach.

Staże w obywatelskich organizacjach społecznych w ramach międzykulturowego kursu 
usługowo-edukacyjnego 

Zdobywanie doświadczenia zawodowego łączy innowacyjny sposób nauczania akademickiego z 
obywatelskim zaangażowaniem w organizację trzeciego sektora*. Pracując na zasadzie 
wolontariatu w jednej z naszych organizacji partnerskich, zdobywasz doświadczenie zawodowe i 
wzmacniasz swoje obywatelskie zaangażowanie i umiejętności międzykulturowe. Stażyści w 
obywatelskich organizacjach społecznych biorą udział w międzykulturowym kursie usługowo-
edukacyjnym (obowiązkowym), który zapewnia przestrzeń do refleksji nad kwestiami akademickimi
oraz indywidualnymi doświadczeniami. Kurs online rozpoczyna się 3 lutego 2022 i trwa do 23 
czerwca 2022, odbywa się co dwa tygodnie w czwartki od godz. 13:00 do 14:30 CET. 

Uznawanie punktów ECTS nie jest jeszcze uregulowane. Zdobycie 6 punktów ECTS jest 
możliwe pod warunkiem pomyślnego ukończenia kursu stażowego i doskonalenia zawodowego 
oraz uzyskania uprzedniej zgody odpowiednich władz na uczelni macierzystej! 

* Organizacje trzeciego sektora: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia pomocy społecznej, 
organizacje polityczne i kościelne, teatry, organizacje kulturalne, powstające inicjatywy, fundacje, 
agencje ochrony środowiska i przedsiębiorstwa społeczne. 

Więcej informacji o kursie znajdziesz tu: here.

Wszystkie miejsca praktyk będą dostępne od połowy września 

EPICUR Inter-University Campus (EIUC)
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W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu praktyk prosimy o kontakt: internships-
epicur@intl.kit.edu

Wymagania dotyczące uczestnictwa 

Kryteria przyjęcia: 

 Rejestracja na uniwersytecie wchodzącym w skład konsorcjum EPICUR 

 Wcześniejsze wykształcenie akademickie ≥ 60 ECTS

 Znajomość języka

 Język angielski (minimum B2 CEFR)
 Organizator stażu może wymagać innych dodatkowych umiejętności językowych 

(szczegóły będą dostępne w opisie stanowiska)
* Akceptowane są certyfikaty z innych języków obcych (szczegóły poniżej)

Pożądana jest otwartość na pracę w międzynarodowym środowisku oraz na spotkania w trybie 
online i korzystanie z (nowych) narzędzi cyfrowych. 

Zapraszamy uczestników wszystkich kierunków studiów (w zależności od wymagań 
stanowiska). 

Podanie:

» Wybierz jedną z pożądanych pozycji z wymienionych instytucji, aby aplikować 

» Złóż wniosek do 7 października 2021 r. (deadline); dalsze informacje będą dostępne! 

Uwaga: Wnioskodawca powinien powstrzymać się od bezpośredniego kontaktu z 
organizacjami lub przedsiębiorstwami.

Dokumenty aplikacyjne 
» Transkrypcja dotychczasowego przebiegu studiów w języku angielskim 

Jeśli to możliwe, transkrypcja powinna zawierać średnią ocen (GPA) z bieżącego semestru

» Poprzedni stopień studiów (dotyczy tylko studentów studiów magisterskich)

» C.V. (w języku angielskim)

» List motywacyjny w języku angielskim (szablon będzie dostępny od początku fazy składania 
wniosków do połowy września w kampusie międzyuczelnianym EPICUR (EPICUR Inter-University 
Campus - EIUC)

» Certyfikaty językowe*

» Zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię macierzystą

» Jeśli dostępne: poświadczenie wcześniejszego doświadczenia zawodowego lub 
zaangażowania w działalność organizacji obywatelskich 

*Akceptowane certyfikaty językowe: oficjalne certyfikaty językowe, takie jak TOEFL i Cambridge, 
certyfikaty z uniwersyteckich kursów językowych lub z oficjalnych szkół językowych, podpisany list 
od instruktora językowego na Twojej uczelni stwierdzający osiągnięty poziom (CEFR) 
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Informacje o finansowaniu: 

Sprawdź możliwości finansowania, takie jak program stażowy Erasmus+ lub inne fundusze 
krajowe na swojej uczelni macierzystej. 

ZAPISZ DATĘ:

Dołącz do nas na wirtualną sesję informacyjną 8 września 2021 o godzinie 13:00-14:30 CET!
Rejestracja przez e-mail: internships-epicur@intl.kit.edu
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