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JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE? 

MOBILNOŚĆ 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki 

w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu) oraz w niektórych 

krajach partnerskich z innych regionów świata To, do jakich krajów i uczelni/instytucji można 

wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych pomiędzy 

uczelniami/instytucjami.   

Na każdym z trzech poziomów studiów (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego 

stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. 

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.  

Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) 

mogą korzystać z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do łącznej 

liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze 

wyjazdy w ramach programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”) oraz w programie 

Erasmus Mundus.  

Które kraje uczestniczą w programie? 

33 państwa określane jako kraje programu: 

 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; 

 Islandia, Liechtenstein, Norwegia; 

 Turcja; 

 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 

Kraje programu współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie 

pełnoprawnych uczestników.  

Wszystkie pozostałe kraje świata to kraje partnerskie, które mogą uczestniczyć 

w określonych akcjach programu Erasmus+. 

Nowością w programie Erasmus+ od roku 2014/2015 jest możliwość wyjazdu absolwentów 

uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu 1 roku 

od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na 

tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. 

Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów. 

W roku 2015/16 możliwe są wyjazdy na praktyki tylko do krajów programu. 

Aby móc ubiegać się o wyjazd w programie Erasmus+, trzeba: 
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 studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa 

dla szkolnictwa wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku 

akademickim prowadzi wymianę studentów; 

 być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub 

równoważnych) albo doktoranckich; 

 mieć niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (tzw. kapitał mobilności). 

DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ? 

Na studia można się udać do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą 

studenta w programie Erasmus+ (uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną 

umowę międzyinstytucjonalną). Możliwe są wyjazdy do krajów programu oraz do niektórych 

krajów partnerskich, pod warunkiem, że uczelnia macierzysta uzyskała dofinansowanie na 

realizację tego typu mobilności z danym krajem partnerskim. 

Na praktykę/staż można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo 

instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie (kraju programu). W roku 2015/16 nie 

są możliwe wyjazdy na praktyki do krajów partnerskich z innych regionów świata. 

GDZIE UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD? 

W swojej macierzystej uczelni. To uczelnie otrzymują środki na wyjazdy swoich studentów 

i pracowników, zgodnie z zasadą programu Erasmus+, według której tylko instytucje mogą 

się ubiegać o środki finansowe. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku 

akademickim poprzedzającym wyjazd.  

KIEDY ZGŁOSIĆ W SWOJEJ UCZELNI CHĘĆ WYJAZDU? 

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma 

jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się 

o wyjazd w ramach Erasmusa+. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale 

dokładny termin lub terminy ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego 

skontaktować się z wydziałem lub z jednostką uczelnianą, która zajmuje się programem 

i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów. 

CO JEST BRANE POD UWAGĘ W  CZASIE OCENY KANDYDATÓW NA WYJAZDY?  

Podstawowym kryterium jest znajomość języka obcego, w jakim student będzie 

studiował/odbywał praktykę. Poziom biegłości językowej, jaki jest oczekiwany przez uczelnię/ 

instytucję przyjmującą, jest uzgadniany pomiędzy instytucją wysyłającą i przyjmującą.  

Innym kryterium najczęściej stosowanym przez uczelnie są osiągnięcia studenta, które 

najłatwiej określić na podstawie średniej ocen. Nie jest jednak wykluczone, że student, który 

osiągnął niższą średnią, ale wykazał się odpowiednią motywacją, a uczelnia nie ma obaw co 

do tego, czy cele wyjazdu zostaną zrealizowane, zostanie zakwalifikowany. Pamiętajmy 
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o tym, że student w uczelni/ instytucji zagranicznej świadczy o jakości kształcenia w uczelni 

macierzystej.  

Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni, 

osiągnięcia naukowe, artystyczne itp. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez 

poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, 

u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora Erasmusa+ lub w dziale odpowiedzialnym 

za ten program. 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM? 

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego 

się wyjeżdża.  

Wyjazdy do krajów programu: w roku 2015/2016 w zależności od kraju miesięczna stawka 

stypendium wynosi 300, 400 lub 500 euro w przypadku wyjazdów na studia, oraz 400, 500 

lub 600 euro w przypadku wyjazdów na praktyki. Więcej informacji 

Wyjazdy do krajów partnerskich 

UDZIAŁ W INNYCH PROJEKTACH PROWADZONYCH PRZEZ UCZELNIĘ 

Poza korzystaniem z zagranicznych wyjazdów oferowanych w ramach projektów mobilności, 

studenci mogą brać udział w innego typu projektach międzynarodowych prowadzonych przez 

ich macierzyste uczelnie, pod warunkiem że w danym projekcie udział studentów został 

przewidziany. 

Wszelkie wyjazdy (działania mobilnościowe) w ramach danego projektu są ściśle związane 

z jego tematyką i celami. Pamiętaj, że możesz wziąć udział w niektórych działaniach danego 

projektu tylko wówczas, gdy uczestniczy w nim Twoja macierzysta uczelnia (wydział) i jest 

w nim przewidziany udział studentów. Oczywiście uczelnia musi zaakceptować Twój udział. 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE 

W ramach projektu typu Partnerstwo strategiczne mogą być organizowane programy 

intensywne dla studentów (Intensive Study Programmes) albo mobilność łączona (blended 

mobility).  

Program (kurs) intensywny to cykl zajęć, który może trwać od 5 dni do 2 miesięcy i może 

mieć formę np. szkoły letniej. Kurs taki ma międzynarodowy charakter – zarówno 

prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy (oraz inni specjaliści), jak i studenci przyjeżdżają 

z różnych krajów.  

Mobilność łączona studentów obejmuje krótki wyjazd do innego kraju programu i udział 

w wirtualnych formach kształcenia.  

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA103.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/zasady-finansowania-i-stawki-KA107.pdf
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PROJEKTY TYPU BUDOWANIE POTENCJAŁU W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM  

Są to projekty wspierające współpracę z krajami partnerskimi z niektórych regionów świata 

(np. regionów sąsiadujących z UE). Mogą one przewidywać wyjazdy studentów z krajów 

programu do krajów partnerskich w celu zrealizowania tam części studiów oraz analogiczne 

przyjazdy studentów z krajów partnerskich do krajów programu (a także wymianę studentów 

między krajami partnerskimi). Projekty dotyczące budowania potencjału w szkolnictwie 

wyższym prowadzone są tylko przez nieliczne uczelnie. 

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ ZAGRANICZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

ORAZ SPECJALISTÓW Z ZAGRANICZNYCH PRZEDS IĘBIORSTW (ORGANIZACJI, 

INSTYTUCJI NIEAKADEMICKICH) 

Jedną z form międzynarodowej współpracy uczelni w programie Erasmus+ jest zapraszanie 

wykładowców z zagranicznych uczelni oraz specjalistów z innych instytucji, a także 

przedsiębiorstw. Zaproszeni wykładowcy/specjaliści  prowadzą cykle zajęć dydaktycznych dla 

studentów. Zajęcia te odbywają się w językach obcych. Warto skorzystać z tego typu zajęć 

oferowanych przez uczelnię lub wydział.  

Pamiętaj także, że w Twojej uczelni przebywają zagraniczni studenci programu Erasmus+. 

Możesz dowiedzieć się od nich, jak wygląda kształcenie w Twojej uczelni w porównaniu 

z kształceniem w uczelni zagranicznej, jak wygląda życie studenckie w innym kraju, możesz 

też poprawić swoje kompetencje językowe, angażując się we współpracę lub pomoc na rzecz 

studentów zagranicznych. Odkrywanie innych kultur zawsze ma walory poznawcze! 
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WYJAZDY NA STUDIA 

W ramach programu Erasmus+ możesz zrealizować część swojego programu studiów na 

uczelni w innym kraju biorącym udział w programie (czyli w innym kraju programu) lub 

w kraju partnerskim z innego regionu świata. To, do jakich krajów i uczelni będzie można 

wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych przez daną 

uczelnię z uczelniami zagranicznymi.  

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD NA STUDIA W PROGRAMIE ERASMUS+? 

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów 

może być prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach. 

 Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni/ na Twoim 

wydziale w danym roku akademickim (strony internetowe uczelni, wydziału, biura ds. 

współpracy z zagranicą, kontakt z BWZ-em itp.). 

 Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko na uczelnię współpracującą z wydziałem. Listę 

takich uczelni możesz znaleźć na stronach uczelni albo wydziału. 

 Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś 

się na rozmowę kwalifikacyjną (jeżeli uczelnia ją zaplanowała). 

 Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez 

koordynatora uczelnianego lub wydziałowego. 

CZY Z WYJAZDÓW MOGĄ KORZYSTAĆ DOKTORANCI? 

Studenci studiów doktoranckich (czyli studiów trzeciego stopnia) ubiegają się o wyjazd 

w ramach Erasmusa+ na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów pierwszego czy 

drugiego stopnia. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów. 

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem 

ustalony program zajęć w instytucji zagranicznej (Porozumienie o programie studiów). Okres 

studiów musi zostać uznany i zaliczony przez macierzystą uczelnię (o ile zostanie 

zrealizowany program ustalony w porozumieniu o programie studiów). 

Doktoranci, którzy zamierzają odbyć część swoich studiów za granicą, mogą również 

skorzystać z akcji Maria Skłodowska-Curie w ramach programu Horizon 2020. 

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PODPISAĆ PRZED WYJAZDEM? 

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące 

w programie Erasmus+: porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for 

Studies) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium lub realizacji wyjazdu z 

dofinansowaniem zerowym. 
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Poza podpisaniem tych dokumentów musisz również wypełnić formalności wymagane przez 

uczelnię/wydział.  

POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW   

Learning Agreement for Studies to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą 

i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć 

w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera 

wykaz przedmiotów, jakie musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby Twoja uczelnia 

macierzysta mogła uznać i zaliczyć Twój okres studiów. Ze strony uczelni/wydziału powinna 

podpisać ten dokument osoba upoważniona do podejmowania decyzji dydaktycznych. 

Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj 

o zabraniu ze sobą jego kopii. 

Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je 

zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego 

programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez 

uczelnię macierzystą.  

UMOWA Z UCZELNIĄ DOTYCZĄCA WYJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM 

Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo 

określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania 

pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym 

trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).  Każda uczelnia ma prawo do wprowadzenia 

własnych uzupełnień do obowiązującego ogólnoeuropejskiego wzorca. 

CZY MOŻNA SKORZYSTAĆ  Z  PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWEGO PRZED WYJAZDEM? 

Tak, przejdź do sekcji Przygotowanie językowe. 

UBEZPIECZENIE 

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Warto 

pamiętać także o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. W krajach Unii Europejskiej 

podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obejmuje tylko część świadczeń 

związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe 

do innych krajów trzeba wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. 

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia 

obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się 

przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. 

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży. 
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WYJAZDY NA PRAKTYKI 

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego 

przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię 

oraz do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale 

itp.).  

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za 

zarządzanie unijnymi programami. 

Grupa instytucji UE, w których nie można odbywać praktyki. 

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie 

Erasmus+ (tj. w kraju programu; wykaz krajów znajdziesz w rozdziale Jak wziąć udział 

w programie?). W roku 2015/2016 na praktykę nie można wyjechać do kraju partnerskiego 

z innego regionu świata. 

Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem. W pewnych 

przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka 

obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności 

(praktyka nieobowiązkowa). 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD NA PRAKTYKĘ W  PROGRAMIE ERASMUS+? 

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów 

może być prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach. 

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni lub na Twoim wydziale 

w danym roku akademickim (zwykle informacje te są zamieszczane na stronie 

internetowej uczelni i wydziałów). 

Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do takiej instytucji, którą zaakceptuje Twoja uczelnia 

macierzysta. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie 

i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną (jeśli jest przewidziana). Po zakwalifikowaniu na 

wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub 

wydziałowego. 

CZY NA PRAKTYKI/STAŻE MOGĄ WYJEŻDŻAĆ  DOKTORANCI? 

Studenci studiów doktoranckich (czyli studenci studiów trzeciego stopnia) ubiegają się 

o wyjazd w ramach Erasmusa+ na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów 

pierwszego czy drugiego stopnia. Muszą więc wziąć udział w rekrutacji kandydatów. 

Tak jak w przypadku innych studentów, także doktoranci muszą mieć przed wyjazdem 

ustalony program praktyki w instytucji lub przedsiębiorstwie zagranicznym. Praktyka musi 

zostać uznana i zaliczona przez macierzystą uczelnię (o ile zostanie zrealizowany ustalony 

program). 

http://europa.eu/institutions/index_en.htm
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CZY NA PRAKTYKI/STAŻE MOGĄ WYJEŻDŻAĆ ABSOLWENCI? 

Tak, przejdź do sekcji Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże. 

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PODPISAĆ PRZED WYJAZDEM? 

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące 

w programie Erasmus+: Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for 

Traineeship) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium lub realizacji wyjazdu z 

dofinansowaniem zerowym. 

Poza podpisaniem tych dokumentów musisz również wypełnić formalności wymagane przez 

uczelnię/wydział.  

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship), podpisane 

przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa 

program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej 

praktyki przez macierzysty wydział. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne 

zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne 

zaliczenie przez uczelnię macierzystą. 

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się 

z uczelnią macierzystą. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz 

wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość 

stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią 

macierzystą itp.).  

UBEZPIECZENIE 

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Przy 

wyjeździe na praktykę szczególnie ważne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Należy sprawdzić czy instytucja, w której ma się odbyć praktyka wymaga takiego 

ubezpieczenia, a jeśli tak, to czy je zapewnia. W krajach Unii Europejskiej podstawowe 

ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obejmuje tylko część świadczeń związanych 

z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe do innych 

krajów należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. 

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży. 

CZY MOŻNA SKORZYSTAĆ  Z  PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWEGO PRZED WYJAZDEM? 

Tak, przejdź do sekcji Przygotowanie językowe. 
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WYJAZDY ABSOLWENTÓW  

NA PRAKTYKI/STAŻE 

W programie Erasmus+ absolwenci szkół wyższych mogą wyjechać na praktykę lub staż 

zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.  

O wyjazd tego typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.  

Długość pobytu na praktyce/stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym 

poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd (jeżeli 

limit mobilności już został przez daną osobę wyczerpany, nie może ona skorzystać z tej 

możliwości, np. w przypadku gdy pobyt za granicą osoby studiującej na studiach II stopnia 

wynosił łącznie 12 miesięcy).  

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-

badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię i do innych instytucji (jednostki administracji 

państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).  

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych 

za zarządzanie unijnymi programami. Grupa instytucji UE, w których nie można odbywać 

praktyki. 

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie 

Erasmus+ (czyli w kraju programu). W roku 2015/2016 na praktykę nie można wyjechać do 

kraju partnerskiego z innego regionu świata. 

Praktyka powinna być związana z dziedziną ukończonych studiów.  

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD NA PRAKTYKĘ/STAŻ W PROGRAMIE ERASMUS+? 

Możesz ubiegać się o wyjazd tylko w Twojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów na 

wyjazdy dla absolwentów odbywa się na ostatnim roku studiów. 

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Twojej uczelni lub na Twoim wydziale 

w danym roku akademickim (zwykle informacje te są zamieszczane na stronie 

internetowej uczelni i wydziałów). Termin rekrutacji ustala uczelnia. Najlepiej już na początku 

roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się programem 

Erasmus+ i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów. 

Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do takiej instytucji, którą zaakceptuje Twoja uczelnia 

macierzysta. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie 

i przestrzegaj innych wymagań określonych przez uczelnię. Po zakwalifikowaniu na wyjazd – 

przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego. 

Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają 

ubiegać się o praktykę w ramach Erasmusa+.  

http://europa.eu/institutions/index_en.htm
http://europa.eu/institutions/index_en.htm
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CZY Z WYJAZDÓW MOGĄ SKORZYSTAĆ DOKTORANC I? 

Studenci studiów doktoranckich (tj. studiów trzeciego stopnia) ubiegają się o wyjazdy 

w ramach Erasmusa+ na podobnych zasadach, jak studenci np. studiów pierwszego czy 

drugiego stopnia. Aby odbyć staż/praktykę jako absolwenci, muszą więc wziąć udział 

w rekrutacji kandydatów na ostatnim roku swoich studiów. 

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PODPISAĆ PRZED WYJAZDEM? 

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące 

w programie Erasmus+: Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for 

Traineeship) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium lub wyjazdu 

z dofinansowaniem zerowym. 

Poza podpisaniem tych dokumentów musisz również wypełnić formalności wymagane przez 

uczelnię/wydział.  

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships), podpisane 

przed wyjazdem przez absolwenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa 

program i przebieg praktyki.  

Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się 

z uczelnią macierzystą. Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz 

wypłaty i rozliczenia stypendium, między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość 

stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią 

macierzystą itp.  

UBEZPIECZENIE 

Każdy wyjeżdżający jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Przy 

wyjeździe na praktykę szczególnie ważne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Należy sprawdzić czy instytucja, w której ma się odbyć praktyka wymaga takiego 

ubezpieczenia, a jeśli tak, to czy je zapewnia. W krajach Unii Europejskiej podstawowe 

ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 

wydawana przez NFZ. Pamiętaj, że karta obejmuje tylko część świadczeń związanych 

z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe do innych 

krajów należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. 

Pamiętaj, że ubezpieczania, jakie obejmują studentów będą ważne tylko 4 miesiące od daty 

zakończenia studiów. Na dalszy okres pobytu musisz wykupić indywidualne ubezpieczenia. 

Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży. 

CZY MOŻNA SKORZYSTAĆ  Z  PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWEGO PRZED WYJAZDEM? 

Tak, przejdź do sekcji Przygotowanie językowe. 
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SYSTEM PUNKTOWY ECTS 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and 

Accumulation System) – ECTS jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów 

studiów odbytych poza uczelnią macierzystą. System ten pozwala na mierzenie w skali 

punktowej nakładu pracy, jaki trzeba włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/zajęć (za pełny 

rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).   

Podstawą systemu ECTS jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. 

Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach 

programu Erasmus+ – część programu kształcenia zrealizowana za granicą (w tym egzaminy 

lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej, mimo 

że treść uzgodnionego programu studiów za granicą może się różnić od programu w uczelni 

macierzystej. 

System ECTS sam w sobie nie reguluje treści, struktury czy ekwiwalencji programów 

studiów, ponieważ są to kwestie związane z jakością kształcenia, do których system ECTS się 

nie odnosi. 

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki stosowaniu 

następujących rozwiązań i dokumentów: 

 punkty ECTS przyporządkowane przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą 

przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu 

uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny 

rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr - 30 punktom, a trymestr - 20 

punktom; 

 Katalog przedmiotów przedstawiający dokładny opis zajęć oferowanych przez 

uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów 

ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć); 

 Porozumienie o programie studiów/praktyki (Learning Agreement for 

studies/traineeship) przygotowane przed rozpoczęciem przez studenta okresu 

studiów za granicą i określające program kształcenia, w jakim ma uczestniczyć 

student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za zaliczenie 

poszczególnych jego komponentów (przedmiotów/modułów); porozumienie 

obowiązuje trzy strony zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, 

uczelnię/instytucję przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba 

załączyć Wykaz zaliczeń opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w 

jego uczelni macierzystej); 

 Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie 

przedmioty zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba 

punktów ECTS; wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca; uczelnia macierzysta 

uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że 
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punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego 

okresu studiów, są zastąpione przez punkty otrzymane za zaliczone przedmioty/ 

moduły za granicą. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. 

 

  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm
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PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE 

Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granicą będą używać jednego z pięciu 

najczęściej nauczanych języków (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, 

włoskiego) lub języka niderlandzkiego, mogą skorzystać z kursów językowych online 

oferowanych przez Komisję Europejską w centralnym systemie wsparcia językowego online. 

Planowane jest sukcesywne uruchamianie testów biegłości językowej oraz kursów w innych 

językach. Tak zwane licencje umożliwiające skorzystanie z przygotowania językowego online 

przyznaje macierzysta uczelnia. Z przygotowania językowego online mogą również korzystać 

absolwenci wyjeżdżający na praktykę/staż w programie Erasmus+. 

Każdy student studiujący lub pracujący w jednym z wyżej wymienionych języków jest 

zobowiązany wypełnić testy biegłości językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów za 

granicą. Wypełnienie tych testów jest niezbędne, aby podpisać umowę finansową i odbyć 

wyjazd. 

Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granicą będą używać innych języków, mogą 

wziąć udział w innego typu kursach językowych, np. prowadzonych przez uczelnie 

przyjmujące. 

Więcej informacji na temat systemu wsparcia językowego online 

 

  

http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/
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WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE 

ERASMUS MUNDUS  

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to studia II stopnia o międzynarodowym 

charakterze, prowadzone przez konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą co najmniej 

trzy uczelnie z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (tj. z krajów 

programu). W niektórych projektach tego typu biorą również udział instytucje z krajów 

partnerskich z innych regionów świata.  

Specyfika wspólnych studiów magisterskich EM wynika przede wszystkim z ich 

międzynarodowego, zintegrowanego charakteru oraz z innowacyjności i bardzo wysokiej 

jakości oferowanych treści oraz metod kształcenia. Studia te mogą być prowadzone 

w różnych  dyscyplinach akademickich.  

Program wspólnych studiów magisterskich może trwać rok, półtora roku lub dwa lata i musi 

odpowiadać 60, 90 lub 120 punktom ECTS (W Polsce – minimum 90 punktów ECTS).  

Wspólne studia magisterskie EM charakteryzują się m.in. następującymi cechami: 

 wspólny (zintegrowany) program studiów, uznany/akredytowany przez wszystkie 

uczelnie wchodzące w skład konsorcjum; 

 wspólne kryteria naboru studentów, przejrzyste procedury rekrutacji kandydatów 

(europejskich oraz z krajów partnerskich) wypracowane przez konsorcjum; 

 wspólne metody egzaminowania i pełne wzajemne uznanie wyników sprawdzania 

efektów kształcenia (egzaminów, zaliczeń) przez uczelnie; 

 możliwość uzyskania przez studenta określonej liczby punktów ECTS w każdej uczelni 

wchodzącej w skład konsorcjum, w zależności od zdefiniowanej ścieżki kształcenia; 

 uzyskanie przez studenta wspólnego lub co najmniej podwójnego dyplomu. 

Program wspólnych studiów magisterskich EM, które uzyskały dofinansowanie, jest w pełni 

akredytowany tj. oficjalnie zatwierdzony w krajach, w których jest prowadzony.  

Program kształcenia każdego studenta musi być realizowany w co najmniej dwóch różnych 

krajach programu. 

Wspólne studia magisterskie są studiami płatnymi (uczelnie prowadzące studia mają prawo 

pobierać czesne). 
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KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ  O PRZYJĘCIE NA WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE 

ERASMUS MUNDUS? 

Studenci, którzy uzyskali co najmniej dyplom studiów pierwszego stopnia  lub osiągnęli 

uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym prawodawstwem 

i praktykami w krajach wydających dyplomy. 

O dodatkowe stypendium w ramach akcji wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus nie 

mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali już uprzednio stypendium w ramach wspólnych 

studiów magisterskich lub wspólnych studiów doktoranckich programu Erasmus Mundus.  

Stypendyści wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus nie mogą korzystać z innych 

systemów stypendiów finansowanych przez UE, aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 

w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.  

Zainteresowani studenci składają wnioski o przyznanie stypendium bezpośrednio do 

wybranego konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. Nabór 

kandydatów jest organizowany przez konsorcjum uczelni prowadzące wspólne studia. 

Co najmniej 75 proc. stypendiów w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus 

Mundus jest przeznaczonych dla kandydatów z krajów partnerskich.  

WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO  

Stypendia dla studentów 

 dofinansowanie „czesnego” – maks. 4500 euro/rok dla studentów z krajów programu; 

maks. 9000 euro/rok dla studentów z krajów partnerskich;  

 dofinansowanie kosztów podróży i przeprowadzki (w przypadku wyjazdów do krajów 

partnerskich lub przyjazdów z tych krajów) – od 1000 euro do 3000 euro/rok na 

koszty podróży i 1000 euro na pokrycie kosztów przeprowadzki; 

 dofinansowanie do kosztów utrzymania – 1000 euro miesięcznie (maks. 24 miesiące). 

__________________________ 

Szczegółowe informacje na temat możliwości oferowanych w programie Erasmus+ znajdują 

się w Przewodniku po programie Erasmus+ 2015. Aktualne dokumenty programu.  

 

 

 

http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

