


Erasmus+ 
program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi  

programy „Uczenie się przez całe życie”  

i „Młodzież w działaniu”. 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego od roku 1987 

oraz będącego w latach 2007-2013 częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Polska bierze 

udział w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/99. 
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CELE PROGRAMU DLA SEKTORA SZKOLNICTWO WYŻSZE 

W dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ wspierane  

są następujące główne akcje: 

 

• Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna obejmująca przede wszystkim mobilność 

studentów i pracowników uczelni, działanie najbardziej „rozpoznawalne”, ale także wspólne 

studia magisterskie Erasmus Mundus oraz system pożyczek dla studentów podejmujących 

studia II stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie; 

• Akcja 2: międzynarodowe projekty umożliwiające współpracę i partnerstwa instytucji z różnych 

krajów: „Partnerstwa strategiczne”, „Sojusze na rzecz wiedzy”, „Sojusze  na rzecz 

umiejętności sektorowych” oraz projekty typu „Budowanie potencjału w dziedzinie 

szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich”; 

• Akcja 3: wsparcie dla reform/modernizacji, czyli działania pomagające osiągać cele strategii 

Europa 2020 oraz strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020); 

• działania „Jean Monnet” wspierające nauczanie i badania w dziedzinie studiów dotyczących Unii 

Europejskiej  (przede wszystkim na uczelniach). 

 



BUDŻET PROGRAMU ERASMUS+ W POLSCE W ROKU 2016 



TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSACH W 2016 R. 

Mobilność (KA1) 

Narodowa Agencja 
2 lutego  
godz. 12.00 

EM JMDs (KA1) 

EACEA 
18 lutego  

godz. 12.00 

Partnerstwa strategiczne (KA2) 

Narodowa Agencja 
31 marca 

godz. 12.00 



TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSACH W 2016 R. 

Budowanie potencjału 

szkolnictwa wyższego  

w krajach partnerskich (KA2) 

10 lutego  
godz. 12.00 

Sojusze na rzecz wiedzy 

Sojusze na rzecz umiejętności 

sektorowych (KA2) 

26 lutego  
godz. 12.00 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

W Akcji 1 programu Erasmus+ przeznaczonej dla szkolnictwa wyższego mogą uczestniczyć: 

w wyjazdach na zagraniczne studia i praktyki – studenci studiów pierwszego, drugiego  

i trzeciego stopnia, studiujący na uczelniach posiadających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa 

wyższego, które w danym roku akademickim prowadzą wymianę studentów;  

w wyjazdach na staże dla absolwentów – absolwenci w ciągu 1 roku od ukończenia studiów; 

uczelnia wysyłająca musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,  

a rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki w macierzystej uczelni; 

w wyjazdach dydaktycznych i szkoleniowych – pracownicy uczelni posiadających Kartę Erasmusa 

dla szkolnictwa wyższego, prowadzących w danym roku akademickim wymianę pracowników;  

w wyjazdach specjalistów w celu prowadzenia zajęć na uczelniach – pracownicy firm  

z krajów programu Erasmus+ (do polskiej szkoły wyższej może przyjechać specjalista  

z zagranicznego przedsiębiorstwa, a pracownik polskiego przedsiębiorstwa może wyjechać do 

zagranicznej uczelni na jej zaproszenie). 



AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 

W ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna – Wyjazdy studentów na 

studia i praktyki za granicą studenci studiów I, II i III stopnia mogą 

skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy (w ramach 

studiów danego stopnia). Minimalny czas pobytu na studiach  

za granicą wynosi trzy miesiące, a na praktyce – dwa miesiące. 

Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać  

w sumie na 24 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy wliczane  

są jednak – w ramach każdego poziomu studiów – ewentualne 

wyjazdy finansowane z poprzedniego programu „Uczenie się przez 

całe życie” (Erasmus) oraz z programu Erasmus Mundus.  

Studenci ubiegają się o stypendium programu Erasmus+ w swojej 

macierzystej uczelni. 



AKCJA 1. WYJAZDY STUDENTÓW NA 

ZAGRANICZNE STUDIA, STAŻE I PRAKTYKI  

 W programie Erasmus+ na zagraniczną 

praktykę lub staż mogą wyjechać również 

absolwenci.  

 

 Długość praktyki lub stażu jest wliczana  

do łącznego czasu trwania mobilności na 

tym poziomie studiów, na którym student 

został zakwalifikowany na wyjazd. 

 

 Rekrutacja jest przeprowadzana na ostatnim 

roku studiów. 

 

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże 



AKCJA 1. WYJAZDY STUDENTÓW NA 

ZAGRANICZNE STUDIA, STAŻE I PRAKTYKI  

 Na studia – do szkoły wyższej, która 

współpracuje z uczelnią macierzystą 

studenta w programie Erasmus+. Wyjazd 

trwa od trzech do dwunastu miesięcy  

(w ramach studiów danego stopnia). 

 

 Na praktykę/staż – do zagranicznego 

przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji  

w innym kraju uczestniczącym w programie.  

Wyjazd trwa od dwóch do dwunastu 

miesięcy (w ramach studiów danego 

stopnia). 

 

Rodzaje wyjazdów 



AKCJA 1. WSPÓLNE STUDIA 

MAGISTERSKIE ERASMUS MUNDUS  

 Wspólne studia magisterskie to studia II stopnia 

prowadzone przez konsorcjum uczelni, w tym 

co najmniej trzy instytucje z trzech różnych 

krajów uczestniczących w programie Erasmus+.  

 Studia trwające rok, półtora roku lub dwa lata 

są realizowane w co najmniej dwóch różnych 

krajach.  

 O przyjęcie na wspólne studia magisterskie 

mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia. 

Wspólne studia magisterskie Erasmus 

Mundus Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees 

Student wnioskuje do konsorcjum realizującego 

wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.  

Konsorcjum składa wniosek do Agencji 

Wykonawczej w Brukseli. 



W ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna nauczyciele akademiccy 

mogą wyjeżdżać do szkół wyższych, z którymi ich uczelnie 

(wydziały) podpisały umowy, w celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych.  

 

Specjaliści z polskich przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji 

mogą – na zaproszenie zagranicznych uczelni – prowadzić zajęcia 

dla studentów. Polskie szkoły wyższe mogą zapraszać 

specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych. 

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA PRACOWNIKÓW UCZELNI 



W ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna – Wyjazdy szkoleniowe 

pracowników uczelni pracownicy różnych jednostek uczelnianych 

mogą wyjeżdżać do instytucji (w tym uczelni) lub 

przedsiębiorstw za granicą na szkolenia. 

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA PRACOWNIKÓW UCZELNI 



Warunki finansowe wyjazdów 

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie podróży i utrzymanie  

za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.  

Pracownicy uczelni 

otrzymują środki na wyjazd 

ze swojej uczelni 

macierzystej, a pracownicy 

przedsiębiorstw – z uczelni 

zapraszającej. 

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA PRACOWNIKÓW UCZELNI 



W ramach Akcji 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 

praktyk można realizować są następujące projekty: 

 Partnerstwa strategiczne 

 Sojusze na rzecz wiedzy 

 Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego  

w krajach partnerskich 

 

Uczelnie biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa  

dla szkolnictwa wyższego. 

AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 



Partnerstwa strategiczne  to projekty, których celem jest wdrażanie  

i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie wyższym. 

Efektem projektów może być modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej 

lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie 

jakości kształcenia.  

 

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje  

z trzech różnych krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów 

programu).  

 

Uczelnie biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla 

szkolnictwa wyższego. 

AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 

PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



Działania w ramach projektu powinny 

zmierzać do opracowania 

innowacyjnych rezultatów takich jak: 

 programy kształcenia, 

 kursy,  

 materiały edukacyjne,  

 innowacyjne metody nauczania, które 

znajdą zastosowanie nie tylko  

w instytucjach realizujących projekt.  

Oprócz działań bezpośrednio związanych  

ze współpracą partnerów (jak spotkania 

międzynarodowe) oraz opracowywania rezultatów 

intelektualnych i działań upowszechniających, 

projekt może również przewidywać wyjazdy 

studentów lub pracowników, jeśli służą one 

osiągnięciu postawionych celów.  

Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu 

konsorcjum instytucja wnioskująca (koordynująca) 

do narodowej agencji w swoim kraju. Projekty mogą trwać od 2 do 3 lat. 

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 



Celem projektu typu Sojusze na rzecz wiedzy jest wspieranie 

innowacyjności w szkołach wyższych, sferze biznesu  

i szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie  

w społeczeństwie umiejętności związanych  

z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu 

wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.   

AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 

SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY 



Projekty mogą trwać 2 lub 3 lata. 

W sojuszach na rzecz wiedzy musi 

uczestniczyć co najmniej sześć organizacji  

z trzech krajów uczestniczących w programie 

Erasmus+ (krajów programu), w tym co 

najmniej dwie uczelnie i dwa 

przedsiębiorstwa.  

 

Udział organizacji z innych krajów  

(tj. krajów partnerskich z innych regionów 

świata) musi być uzasadniony szczególnym 

wkładem wnoszonym do projektu. 

AKCJA 2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY 



Są to projekty wielostronne realizowane przez szkoły wyższe i inne 

instytucje z krajów programu we współpracy z instytucjami z krajów 

partnerskich z innych regionów świata.  

Celem tych projektów jest wzmacnianie potencjału uczelni i systemu 

szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. 

AKCJA 2 WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK 

BUDOWANIE POTENCJAŁU W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W KRAJACH 

PARTNERSKICH 



Bądź na bieżąco! 
Zdobądź więcej informacji! 

ODWIEDŹ STRONĘ ERASMUS+ SZOLNICTWO WYŻSZE 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER 

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W AKADEMII ERASMUS+ 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NAJNOWSZYMI MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI 

ErasmusPolska 

@ErasmusPlus_PL 

Erasmus+ 

@EUErasmusPlus 

Przyłącz się do dyskusji 

w mediach społecznościowych 

FRSE.fb 

NARODOWA AGENCJA PROGRAMU ERASMUS+ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

http://www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
http://www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
http://www.erasmusplus.org.pl/newsletter
http://www.erasmusplus.org.pl/akademia
http://www.erasmusplus.org.pl/mediateka
http://www.erasmusplus.org.pl/newsletter
http://www.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych
http://www.erasmusplus.org.pl/akademi
http://www.erasmusplus.org.pl/mediateka
https://www.facebook.com/FRSE.fb
https://www.facebook.com/erasmuspolska?fref=ts
https://twitter.com/ErasmusPlus_PL/
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts
https://twitter.com/EUErasmusPlus
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/eplus_wyzsze_ulotka_www.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/11/eplus_wyzsze_ulotka_www.pdf

