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Ab ovo …

• Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów.
• Celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.
• Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, 

humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). kształcił się w wielu 
uczelniach w różnych krajach Europy.

• Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. 
• Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy 

studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność
pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w 
projektach wraz z partnerami zagranicznymi. 

• W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, 
organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami 
wyższymi.

• Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie 
się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme - (LLP)).

• Od roku akademickiego 2014-2015 ERASMUS +



ERASMUS+ = mobilność

edukacyjna = zagraniczne 

studia i praktyki

• W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy 
na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w 
programie. 

• Na każdym z trzech poziomów studiów 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. 

• Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych 
(np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z 
wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do 
całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane w ramach każdego 
poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus 
(„Uczenie się przez całe życie”).



ERASMUS+ = mobilność

edukacyjna = wyjazdy 

absolwentów na 

praktyki/staże

• Możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na 
zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu 
może się odbyć w ciągu jednego roku od 
ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana 
do łącznego czasu trwania mobilności na tym 
poziomie studiów, na którym student został
zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się
na ostatnim roku studiów.



ERASMUS+ = mobilność

edukacyjna

• Więcej informacji na temat Programu ERASMUS+ znajduje się na 
stronach internetowych:

– Wydziałowa strona internetowa – www.is.pw.edu.pl / Dla studentów 
/ Wymiana międzynarodowa / LLP – Erasmus

– Centrum Współpracy Międzynarodowej PW – www.cwm.pw.edu.pl

– ESN - Erasmus Student Network www.pw.esn.pl

– Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – www.erasmus.org.pl

– 27 lutego 2014 na stronie Komisji Europejskiej została opublikowana 
nowa wersja przewodnika po programie  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/#hp_guide.



Kto może wziąć udział?

• Student 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;

• Student zarejestrowany na studiach licencjackich, inżynierskich, 
magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

• W programie może wziąć udział student co najmniej 2 roku studiów I 
stopnia, spełniający określone warunki:

– W czasie całego pobytu w uczelni przyjmującej być
zarejestrowany jako student pierwszego, lub drugiego stopnia, 
lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów 
doktoranckich

– Nie może być urlopowany.



Dokąd można wyjechać?

• Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią
macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i 
przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

• Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo 
instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie.

• Kraje uczestniczące w programie
– a. 28 państw członkowskich UE 
– b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia 
– c. Szwajcaria  - program rządu szwajcarskiego
– d. Turcja 
– e. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM)



Lista uczelni, 
z którymi WIBHiIŚ ma podpisane umowy
dostępna jest w systemie USOS.

System na podstawie kierunku dobierze 
spersonalizowaną listę uczelni dla każdego 
Studenta.



Wysokość stypendium

• Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna 
od kraju, do którego się wyjeżdża. 

• W roku 2014/2015.
– Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,

Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
• 500 studia (€/m-c), 600 praktyka (€/m-c)

– Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, 
Malta, Portugalia, Włochy

• 450 Studia (€/m-c), 550 praktyka (€/m-c)

– Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

• 400 studia (€/m-c), 500 praktyka (€/m-c)

• Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 
euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia!



Zmiany ERASMUS+

w stosunku do

LLP ERASMUS

• Zmiana 1
– Możliwość wielokrotnych wyjazdów SM 

– Łączna długości pobytów za granicą: 
• max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów; 
• max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich 

• Zmiana 2 
– Rozliczenie czasu trwania wyjazdów SM 

• Z dokładnością do 1 dnia. Miesiąc = 30 dni 

– Minimalny czas trwania praktyki (SMP) 
• 2 miesiące 

– Wyjazdy absolwentów na praktyki (SMP) 
• Rekrutacja na ostatnim roku studiów; 
• „Kapitał mobilności” przypisany do cyklu, na którym odbywa się rekrutacja; 
• Zakończenie wyjazdu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów. 



Zmiany ERASMUS+ 

w stosunku do

LLP ERASMUS

• Zmiana 3 

– Przygotowanie językowe 

• EN, FR, DE, ES, IT: 

• Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd: 
– obowiązkowy test językowy on-line przed wyjazdem; 

– obowiązkowy test językowy po powrocie; 

• Licencje dla studentów na kurs on-line. 

– Nowa struktura Learning Agreement

• sekcja aplikacyjna; sekcja podczas mobilności, sekcja końcowa (TOR) 

• Zmiana 4 

– Dodatek SMS dla studentów ze stypendium socjalnym 

• 200 €/ miesiąc 

– Stypendyści niepełnosprawni 

• Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych



ERASMUS+ studia

– ścieżka postępowania

Student 
– decyzja o aplikowaniu –

wypełnienie wniosku 
aplikacyjnego w USOS

Prodziekan – zbieranie 
wniosków, publikacja 

listy głównej i 
rezerwowej i wysłanie 

do CWM

CWM – akceptacja list z 
wydziałów

Student 
– przygotowanie dokumentów

Prodziekan –
wysłanie e-mail

do uczelni

Prodziekan –
Akceptacja SAF i 

LA

CWM – decyzja  wyjeździe, 
umowa

Student 
– wyjazd



• Wnioski aplikacyjne należy składać USOS do 31 marca 2018

• Wszelkie uwagi i zmiany mogą być dokonane do dnia 12 kwietnia 
2018 r. 

• Listy rekrutacyjne wysyłane są do CWM do dnia 
30 kwietnia 2018 r.

• Termin składania dokumentów rekrutacyjnych dla WSZYSTKICH 
STUDENTÓW Z WSZYSTKICH LIST – głównej i warunkowej (Student 
Application Form i Formularz – konto bankowe) w biurze CWM 
upływa z 29 czerwca 2018 r. – Niedostarczenie dokumentów w 
podanych terminach powoduje automatycznie skreślenie z listy 
wyjeżdżających. Dokumenty należy składać w UAPE, 
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI piętro.

• Ostateczny termin składania kompletu dokumentów w biurze 
CWM - :

– 15 września 2018 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr zimowy i 
na cały rok 

– 15 grudnia 2018 r. - dla studentów wyjeżdżających na semestr letni i dla 
studentów przedłużających pobyt. 

ERASMUS + studia



• Osoby wyjeżdżające na studia w ramach programu ERASMUS+  są
zobowiązane do wypełnienia testu językowego on-line przed 
wyjazdem oraz po zakończeniu pobytu. Od wypełnienia testu przed 
wyjazdem jest uzależniona wypłata pierwszej raty dofinansowania 
(70%), a wypłata drugiej raty – oprócz warunków opisanych 
powyżej, także od wypełnienia testu on-line po zakończeniu 
pobytu.

• Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:
– średnia ważona ocen z całego okresu studiów (wysokość średniej określa wydział)
– znajomość języka, w którym student będzie studiował na uczelni zagranicznej, na 

poziomie minimum B2,
– aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność

w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi 
na PW).

• Pierwszeństwo w przyznawaniu dofinansowania mają osoby, które po raz 
pierwszy wyjeżdżają w ramach programu ERASMUS+.

ERASMUS + studia



• Liczba zgłoszonych osób nie równa się liczbie przyznanych 
stypendiów:

– w pierwszej kolejności do dofinansowania są zawsze studenci 
zgłoszeni w rekrutacji podstawowej, którzy złożą dokumenty w 
terminie. 

– następnej kolejności są studenci z list rezerwowych,
– na końcu - osoby przedłużające pobyty

• W przypadku otrzymania przez PW mniejszej ilości miejsc i 
środków finansowych niż wnioskowane, osoby składające 
dokumenty po terminie mogą nie otrzymać wsparcia 
finansowego na wyjazd.

• W przypadku niedostatku funduszy, wsparcie finansowe 
będzie przyznawane w oparciu o datę złożenia 
dokumentów w naszym biurze.

ERASMUS + 

studia



Dokumenty rekrutacyjne: 

1. Student Application Form (oryginał lub faks) 
2. Learning Agreement (oryginał lub faks) 
3. Karta Zaliczeń (oryginał)
4. Wniosek o przekazanie grantu (oryginał)
5. Wniosek wyjazdowy S (oryginał)
6. List akceptacyjny z uczelni zagranicznej (oryginał, faks lub mail) -

z dokładnymi datami pobytu (dzień-miesiąc-rok)
7. Upoważnienie
8. Kopia karty EKUZ 
9. Polisa ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
10.Opcjonalnie (jeśli wymagane na uczelni zagranicznej) polisa od 

Odpowiedzialności Cywilnej)

ERASMUS + 

studia



Dokumenty rozliczeniowe:
1. zaświadczenie z uczelni zagr. o długości pobytu na studiach (z 
dokładnymi datami pobytu od dnia.... do dnia....), 
2. Transcript of Records (trzecia część Learning Agreement) 
3. zaświadczenie z wydziału o uznaniu okresu studiów za granica, 
4. dane osobowe studenta 
5. ankieta on-line (każdy student otrzyma maila z informacja o 
dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool) 
6. opis wrażeń (mailowo, w Wordzie – docelowo opisy wrażeń
będą zamieszczane na stronie internetowej CWM) 
7. wniosek o przekazanie grantu. 

Studenci muszą się rozliczyć z wyjazdu w ciągu 10 dni roboczych 
od daty zakończenia pobytu, umieszczonej we Wniosku S oraz w 
umowie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2018 r. 

ERASMUS + 

studia



Dokumenty potrzebne do przedłużenia pobytu: 
1. wniosek o przedłużenie pobytu za granica 
2. Learning Agreement (nowe lub zmiany do pierwotnego) 
3. karta zaliczeń
4. Wniosek wyjazdowy S 
5. wniosek o przekazanie grantu 
6. kopia ubezpieczenia (EKUZ, NNW i ew. OC). 

ERASMUS + 

studia



Learning Agreement:

• Wyjazd na ERASMUS+ jest formą Indywidualnego Programu 
Studiów – w LA zawarte są przedmioty wybierane 
indywidualnie przez studenta z zachowaniem specyfiki 
specjalności

• Oryginał LA powinien być przechowywany w aktach studenta w 
dziekanatach, a Koordynator Uczelniany powinien otrzymać
poświadczoną kopię. Za realizację LA odpowiedzialni są
opiekunowie i Dziekan Wydziału.

• Zmiany w LA powinny być dokonane w terminie krótszym niż
jeden miesiąc od daty wyjazdu studenta do uczelni 
przyjmującej określonej w umowie między uczelnią a 
beneficjentem. W przeciwnym wypadku uczelnia może nie 
wypłacić studentowi kolejnej transzy stypendium.

ERASMUS + 

studia



Transcript of Records:
• W przypadku różnic programowych Karta zaliczeń określa niezbędne 

uzupełnienia przed wyjazdem studenta na studia za granicę.
• Realizacja programu studiów objętego LA obowiązuje również studentów, 

którzy zdobyli awansem zaliczenie kolejnego semestru przed wyjazdem za 
granicę.

• Realizacja programu oznacza zdobycie 30 ECTS za seme str. Je śli 
student nie zdob ędzie wymaganej ilo ści punktów, mo że nie otrzyma ć
drugiej raty kredytu. (za wyj ątkiem udokumentowanego przypadku 
tzw. siły wy ższej). Ostateczn ą decyzj ę co do zwrotu stypendium 
podejmuje Prorektor ds. Studiów na wniosek studenta.

• Wykaz dotychczasowych zaliczeń dla wyjeżdżających studentów 
przygotowują dziekanaty a podpisują Dziekani lub Prodziekani ds. 
nauczania. Dokument ten stanowi część tzw. Student Application Form, 
który jest wysyłany do uczelni partnerskiej wraz z LA.

ERASMUS + 

studia



ERASMUS+ praktyki – ścieżka postępowania
Student 

– decyzja o aplikowaniu –
wypełnienie wniosku 

aplikacyjnego i złożenie w 
pok. 136

Prodziekan – zbieranie 
wniosków, publikacja 

listy głównej i 
rezerwowej i wysłanie 

do CWM

CWM – akceptacja list z 
wydziałów

Student 
– przygotowanie dokumentów

CWM – decyzja  wyjeździe, 
umowa

Student 
– wyjazd



• Wnioski aplikacyjne należy składać w pok. 136 do 6 

kwietnia 2018

• Wszelkie uwagi i zmiany mogą być dokonane do dnia 12 

kwietnia 2018 r. 

• Listy rekrutacyjne wysyłane są do CWM do dnia 
30 kwietnia 2018 r.

• Termin składania dokumentów rekrutacyjnych (Learning
Agreement i Student Application Form) w biurze CWM 
upływa z końcem czerwca 2018 r.

• Rozpoczęcie wyjazdów planowane jest od października 

2018 r

ERASMUS + 

praktyki



• O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy pomyślnie 
zakończyli pierwszy rok studiów oraz studenci ostatniego 
roku studiów, którzy chcą wyjechać jako absolwenci.

• Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i
wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów. W stosunku 
do absolwentów obowiązuje kapitał mobilności z 
ostatniego ukończonego cyklu studiów.

• Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ mogą
trwać od 2 do 12 miesięcy w okresie pomiędzy 1 lipca 2018 
a 3o kwietnia 2020.

ERASMUS + 

praktyki



• W Programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do 
zagranicznej instytucji np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki 
naukowo-badawczej, uczelni (posiadającej kartę ECHE na rok 
2018/2019), organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, 
biblioteki, szpitale itp.).
Instytucja, w której będzie odbywana praktyka musi znajdować się w 
kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

• Praktyki Erasmusa+ nie można odbyć w placówkach 
dyplomatycznych naszego kraju, w instytucjach unijnych ani w 
instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi.

ERASMUS + 

praktyki



Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz aplikacyjny

2. CV

3. List motywacyjny (CV i list motywacyjny w jęz. angielskim, 
napisane tak, jak się pisze do potencjalnego pracodawcy)

4. Dyplom lub zaświadczenie z Działu Ewidencji Studentów o 
ukończeniu studiów (jeżeli osoba chce wyjechać jako 
absolwent)

5. Wniosek wyjazdowy S

6. Wniosek o przekazanie grantu

7. Kopia karty EKUZ oraz obowiązkowo OC i NNW

8. Upoważnienie (opcjonalnie)

ERASMUS + 

praktyki



Dokumenty rozliczeniowe:
1. Zaświadczenie o długości okresu praktyki (z dokładnymi datami 
pobytu od dnia.... do dnia....),
2. Traineeship certificate (trzecia część Learning Agreement),
3. Dane osobowe
4. Wniosek o przekazanie grantu
5. Ankieta złożona on-line (każdy student otrzyma maila z 
informacja o dostępie do ankiety w systemie Mobility Tool)
6. Zaświadczenie o zaliczeniu praktyki przez wydział (dokument 
nie dotyczy absolwentów)
7. Opis wrażeń do zamieszczenia na stronie internetowej CWM

Rozliczyć się z praktyk należy w ciągu 10 dni roboczych od daty 
zakończenia pobytu umieszczonej we Wniosku S oraz w 
umowie, jednak nie później niż do dnia 10 września 2019 r.

ERASMUS + 

praktyki



Learning Agreement:

• Osoba, która ma już pracodawcę, dostarcza także Learning
Agreement for Traineeships. Jeżeli nie ma dokąd pojechać, 
wówczas otrzyma listę przykładowych pracodawców. Listę
wysyła CWM po złożeniu dokumentów i po zakończeniu
rekrutacji. W tym przypadku obowiązuje kolejność złożenia 
Learning Agreement for Traineeships, gdyż zwykle miejsc 
jest bardzo mało i nie wszyscy zgłoszeni będą mogli 
pojechać.

ERASMUS + 

praktyki



Harmonogram

• 20 marca 2018 – spotkanie informacyjne

• 31 marca 2018 – termin składania wniosków o udział w programie

• 6 kwietnia 2018 – lista osób zakwalifikowanych

• 12 kwietnia 2018 – aktualizacja list osób zakwalifikowanych

• 30 kwietnia 2018 – przekazanie listy osób zakwalifikowanych do CWM

• Po 30 kwietnia 2018 – złożenie pozostałych dokumentów –
samodzielnie przez studentów



Jak aplikować?

• Studia – poprzez platformę USOS

• Prkatyki - należy złożyć w pok. 136 wniosek wyjazdowy – wzór do pobrania na 
stronie www.is.pw.edu.pl w zakładce Dla studentów/Wymiana 
międzynarodowa/LLP ERASMUS

• Wniosek – podajemy uczelnię, na którą chcemy pojechać oraz dwie 
alternatywne – należy pamiętać, o konieczności zachowania procesu 
nauczania – dobór przedmiotów zgodny z kierunkiem studiów na WIŚ.

• Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych należy przygotować kolejne 
dokumenty zgodnie z wymogami uczelni goszczącej



Dziękuję za uwagę

e-mail: apoloniusz.kodura@pw.edu.pl


