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Praktyki w Holandii
Podstawowe Informacje

Co oferujemy
Nasza firma oferuje miejsca praktyk dla studentów w krajach Unii Europejskiej.
Praktyki prowadzone są w przedsiębiorstwach takich jak: szklarnie, uprawy
polowe, produkcja rolna.
Czas trwania praktyki:


wyjazd na okres 11/12 tygodni



minimalny zagwarantowany czas praktyk to 36 godzin tygodniowo



możliwość nadgodzin



praktyki odbywają się od poniedziałku do piątku, czasem w soboty

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie studentów jest w domach mieszkalnych lub ośrodkach
wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Każde

zakwaterowanie

jest

w

pełni

umeblowane i wyposażone (bez gwarancji wyłączności użytkowania przez
praktykantów). Koszt zakwaterowania w pełni pokryty jest przez organizatora
praktyk

a

student

nie

ponosi

żadnych

kosztów

związanych

z

zakwaterowaniem. W miejscu zakwaterowania obowiązuje regulamin
mieszkańca.

Wyżywienie
We własnym zakresie
studentajest w domach mieszkalnych lub ośrodkach
Zakwaterowanie
studentów
wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Każde

zakwaterowanie

jest

w

Dojazd do/z miejsca zakwaterowania

pełni

umeblowane i wyposażone (bez gwarancji wyłączności użytkowania przez

praktykantów). Koszt zakwaterowania w pełni pokryty jest przez organizatora
Studenci otrzymują do dyspozycji rowery, których stanem technicznym
praktyk a student nie ponosi żadnych kosztów związanych z
zajmuje się organizator, ale do obowiązku praktykanta jest staranne dbanie o
zakwaterowaniem. W miejscu zakwaterowania obowiązuje regulamin
powierzone im mienie. W przypadku gdy miejsce zakwaterowania jest
mieszkańca.
oddalane od miejsca praktyk powyżej 10 km w jedną stronę, organizator

transport drogowy.
Zakwaterowanie

zapewnia

Student

nie

ponosi

żadnych

kosztów

związanych z dojazdami.

Ubezpieczenie i inne
Zakwaterowanie
studentów jest
w domach
mieszkalnych
lub ośrodkach
Każdy student odbywający
praktykę
w Holandii
jest ubezpieczony
za
wypoczynkowo-rekreacyjnych.
Każde
zakwaterowanie
jest
w pełni
pośrednictwem organizatora. Kompletna polisa wraz z warunkami
umeblowane
wyposażone
(bez
gwarancji
wyłączności użytkowania
przez
ubezpieczeniai znajduje
się na
stronie
www.universitasprojekt.pl
. Organizator
praktykantów).
Koszt zakwaterowania
wcały
pełniokres
pokryty
jest przez
organizatora
pokrywa koszt ubezpieczenia
z góry, na
trwania
praktyki.
praktyk a student nie ponosi żadnych kosztów związanych z
Łączne koszty ubezpieczenia i spraw organizacyjnych wynoszą 10 €
zakwaterowaniem. W miejscu zakwaterowania obowiązuje regulamin
tygodniowo i jest to potrącane praktykantowi z wynagrodzenia. Jest to jedyny
mieszkańca.
koszt jakie student ponosi w trakcie odbywania praktyki.

Zakwaterowanie
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Transport
Odpłatność za zorganizowanie transportu dla uczestników praktyk na trasie
PL – kraj UE – PL, na wniosek studenta, zaliczkowo pokrywa organizator
(wniosek do pobrania na stronie www.universitasproject.pl). W przypadku
braku wniosku, student pokrywa koszt przejazdu u kierowcy lub sam organizuje
przejazd, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z organizatorem.

„Jeden gram praktyki
jest lepszy niż tona
teorii.”
Swami Shivananda

Odjazd uczestników na praktykę odbywa się z spod Rektoratu UP z którego
pochodzi student.

Wynagrodzenie za praktykę


Stawka wynagrodzenia wynosi 5,00 € netto/h



Od kwoty netto potrącane jest łącznie 10 €/tygodniowo – pokrycie
kosztów ubezpieczenia i praktyki



Wypłata jest zawsze po 4 pełnych tygodniach praktyki (czyli w 5
tygodni)



Każdy uczestnik praktyki po pierwszych 2 tygodniach otrzyma
zaliczkę w wysokości minimum 100 €, która zostanie potrącona z
pierwszej wpłaty



Należy zabrać ze sobą (do czasu otrzymania zaliczki) 100-150 €



Przed wyjazdem warto założyć konto walutowe euro na które będą
dokonywane wypłaty.

Każdy student co 4 tygodnie może otrzymywać rozliczenie finansowe, które
będzie potwierdzeniem wypłaty wynagrodzenia oraz jego zgodności z
czasem odbywanej praktyki.
Podatek
Praktykant na podstawie umowy zawartej z organizatorem otrzyma rozliczenie
PIT, który musi rozliczyć zgodnie z obowiązkiem podatkowym w Polsce. Na
podstawie rozliczenia, może ubiegać się o zwrot podatku. Rozliczenia PIT
zostaną wysłane na adres podany w Kwestionariuszu Osobowym.

Opieka w kraju UE
Po przyjeździe uczestnicy otrzymują dalsze informacje na temat pracodawcy
oraz osób odpowiedzialnych za przebieg

praktyki. Do obowiązków

służbowych wyżej wymienionych osób należy:


Dbanie o dopełnienie wszelkich formalności związanych z praktyką



Zapewniania wygodnych i godnych warunków mieszkaniowych
przez cały okres pobytu.



Zapewnienia możliwości dojazdów



Utrzymanie stałego kontaktu z praktykantami



Pomoc językową w sprawach konfliktowych lub innych, w których
praktykant sam nie jest w stanie rozwiązać z różnych powodów



Organizator

zapewnia pomoc telefoniczną 24 godziny na dobę

przez cały okres trwania praktyki studenta.
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Informacje dodatkowe


Wymagane jest zabranie ze sobą odzieży roboczej



W

szczególnych

wpadkach

pracodawca

zapewnia

odzież

ochronną i obuwie ochronne
Należy zabrać ze sobą śpiwór i/lub prześcieradło plus pościel



(poszewki na kołdrę, poduszki)
Zaświadczenia
Po

pozytywnym

zakończeniu

praktyki

każdy

uczestnik

otrzymuje

zaświadczenie o odbyciu praktyki.

Wymogi formalne wobec kandydatów
na wyjazd:
Na praktykę może wyjechać:


Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych
i zaocznych )



Uczestnik studiów doktoranckich

Wymagania wobec kandydatów:


Minimum

komunikatywna

znajomość

języka

angielskiego

lub

niemieckiego


Ważny paszport lub dowód osobisty



Wypełnione

dokumenty

aplikacyjne

(dostępne

na

stronie

www.universitasproject.pl)


1 zdjęcie legitymacyjne

Prawa i obowiązki studenta:


Przestrzeganie warunków odbywania praktyki



Dyspozycyjność w trakcie praktyki



Zachowanie ogólnie przyjętych zasad kultury i obyczajów



Poszanowanie zasad i kultury jaka obowiązuje w kraju odbywania
praktyk



Godne reprezentowanie Uczelni w zakresie kultury osobistej jak i
wiedzy zdobytej podczas studiów

Praktykantów obowiązuje regulamin Universitas Project.

Terminy wyjazdów
W celu ustalenia terminów wyjazdów należy wejść na stronę
www.universitasproject.pl – zakładka aplikuj
Nasze wyjazdy organizowane są w terminach
Kwiecień / Maj / Czerwiec / Lipiec / Sierpień / Wrzesień
Wszystkie wyjazdy są na okres od 8 tygodni do 12 tygodni.

