Praktik i Europa genom Erasmus
Som student vid Chalmers och önskar praktisera i Europa kan du vara berättigad till
Erasmus praktikstipendium. För Chalmers studenter erbjuds nu denna möjlighet
fr o m 1 juni 2017. Du kan praktisera på företag, organisationer samt
forskningscentrum. Ansökningar för praktikstipendium hanteras löpande, du kan
ansöka om stipendiet under hela året utom under perioden 1 juli – 31 augusti. Tänk
därför på att om du planerar att göra din praktik under sommaren kräver detta lite
framförhållning. Generellt gäller att ansökan ska skickas in senast 30 dagar innan
praktikperiodens startdatum och under semestertid krävs ännu mer framförhållning.
Vem kan söka Erasmus praktikstipendium?
För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad
för heltidsstudier samt ha för avsikt att ta examen vid Chalmers.
Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier,
men ansökan måste skickas in under sista terminen, då du fortfarande är registrerad
heltidsstudent vid Chalmers. Du behöver däremot inte vara inskriven som
heltidsstudent vid Chalmers medan du genomför praktiken men den ska vara slutförd
inom 12 månader efter att du tagit ut examen.
Två sätt att göra praktik genom Erasmus:
- Som en del av examensarbete vid Chalmers
- Som en frivillig praktik utanför ditt studieprogram vid Chalmers
Praktiken ska vara inom ditt studieområde och ska motsvara heltidsarbete under en
sammanhängande period från tvåhela månader upptill 12 månader.
Dokument för din ansökan
1. Learning Agreement för Traineeship
Fyll i den elektroniska Learning Agreement blanketten och få LA avtalet
signerat av samtliga tre parter (för att påskynda processen bör du skicka
dokumentet elektroniskt via email).
OBS! Vid examensarbete får utbildningssekreterare eller handledare signera
LA dokumentet. Annars signerar EIC(Erasmus Institutional Coordinator) som
sänding koordinator på Chalmers.
2. Stipendieansökan (Grant Agreement for Traineeship)
Skicka in dokumentet med bara din signatur. Andra ska signera när ansökan
hanteras och processar vidare för utbetalning.
3. Motiveringsbrev

I ett personligt brev (på svenska eller engelska) motiverar du varför du vill
ansöka omstipendium, du förklarar den akademiska kopplingen mellan
praktikplatsen och din utbildning, hur praktiken kommer att utveckla nya
kunskaper och färdigheter, samt hur praktiken kommer att öka din
anställningsbarhet.

4. CV
CV:et ska innehålla dina kontaktuppgifter samt information om utbildning,
arbetslivserfarenhet och språkkunskaper.
5. Registreringsintyg från Ladok
Via Studentportalen kan du hämta ditt registreringsintyg, som visar att
du ärheltidsstudent vid ansökningstillfället.
6. Arrival and Departure form
Närvaroblankett som skrivs under av din handledare vid start och avslut för
praktikperioden
Blanketterna hittar du på studentportalen under ”Studera utomlands”  ”Blanketter”

Så här ansöker du:
Skicka via e-post de dokument (utom Arrival and Departure form) som anges istycket
ovan: ”Dokument för din ansökan” till gruppmailadressen:
studentexchange@chalmers.se
Dina ansökningsdokument granskas och vid preliminär godkännande skickas
en länk till digitalt ansökningsformulär i MoveOn portalen.
Sedan vid start ska du laddaupp ifylld och undertecknad Arrival and Departure form
via MoveOn när du träffat handledaren på din praktikplats, det är din handledare vid
mottagande organisationen som skriver under denna blankett.
När Arrival and Departure form inkommit blir detta klartecken att betala ut 70% av
stipendiebeloppet, betalas ut som en klumpsumma.
Obligatoriskt språktest
Alla utresande studenter ska göra ett språktest, Online Linguistic Support (OLS) online före och efter utbytes/praktikperioden. När dina ansökningsdokument inkommit
får du ett autogenererat mail från OLS med inloggningsuppgifter och instruktioner.
Godkända företag
Du kan praktisera på företag, organisationer samt utbildnings- eller
forskningscentrum. Om du gör praktik vid ett lärosäte, måste det tydligt framgå att du
praktiserar och inte studerar.

Organisationer som inte är godkända för Erasmuspraktik:




EU-institutioner och andra EU-organ.
Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+
Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel.

Erasmusländer
Du kan praktisera i ett av följande 32 länder:





EU-länderna (inklusive ”Outermost regions” och ”Overseas contries and
territories”, definierat av Counsil Decision 2013/755/EC): Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckiska
republiken, Tyskland, Ungern och Österrike
EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge
Makedonien och Turkiet

Tänk på att du måste vara bosatt i landet praktiken äger rum i. Detta gäller även för
praktik i de nordiska länderna. Det går alltså inte att pendla under praktiktiden.
Om du är gäst studerande på Chalmers kan du söka Erasmus praktikstipendium för
praktik i ditt hemland, men din ansökankommer att ges lägre prioritet.
Stipendiet
Stipendiet är inte heltäckande, utan ett bidrag som ska användas till utgifter och
andra omkostnader i samband med praktikperioden. Stipendiebeloppet beräknas på
praktikperiodens längd (antal månader och dagar), baserat på vilket land praktiken
äger rum i. Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet
(UHR) och är samma för samtliga läroverk i Sverige.




Programländer (Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein,
Luxembourg, Norge samt Storbritannien) med högre levnadskostnader
ger ettdagsbelopp på 21,83 € /dag (655 €/månad)
Programländer (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna,Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken,
Tyskland, Turkiet Ungern samt Österrike) med lägre levnadskostnader ger ett
dagsbelopp på 19,83 €/dag (595 €/månad)

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första delen, 70% av stipendiet, betalas ut i
samband med att praktiken startar. Resterande belopp betalas ut efter
praktikperioden har avslutats.
Om praktiken avbryts tidigare än avtalad period, blir du återbetalningsskyldig på hela
eller en del av stipendiet.

Det är inte tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under
samma period som du tar emot Erasmus praktikstipendium.
Extra stipendiemedel för utresande studenter med funktionsnedsättning
I de fall du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under
din tid utomlands finns möjligheten att söka bidrag för de merkostnader som kan
uppstå. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den
enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:
- Transporter
- undervisningsmaterial,
- boende, assistent/medföljare,
- medicinsk uppföljning, fysioterapi
- läkarundersökning i värdlandet
- Funka: http://www.chalmers.se/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/attstudera-med-funktionshinder.aspx

För att ansöka om detta stöd kontaktar studentexchange@chalmers.se

Hitta en praktikplats
Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikplatser på sina hemsidor.
Se även länkarna nedan:
 Erasmusintern.org
 Eurasmus.com
 GoOverseas.com
 Praxisnetwork.eu

Praktiken ska vara på heltid och omfatta en sammanhängande period från minst två
hela månader upptill 12 månader. Tidigare Erasmusstudier/-praktik räknas ihop och
den sammanlagda Erasmusmobiliteten får inte överstiga tolv månader per studienivå.
Försäkring
Som utresande praktikant inom Erasmus+ program är du försäkrad genom Chalmers
Student UT försäkring via Kammarkollegiet. Mer information kan hittas på deras
hemsida: https://www.kammarkollegiet.se

