
ERASMUS+



KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM

AUSTRIA
BELGIA
BUŁGARIA
CHORWACJA
CZECHY
CYPR
DANIA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCJA
GRECJA
HISZPANIA
HOLANDIA
IRLANDIA
ISLANDIA
LICHTENSTEIN
LITWA
LUKSEMBURG  

ŁOTWA

MACEDONIA (FYROM)

MALTA

NIEMCY

NORWEGIA

PORTUGALIA

RUMUNIA

SŁOWACJA

SŁOWENIA

SZWECJA

TURCJA

WĘGRY

WIELKA BRYTANIA

WŁOCHY

*SZWAJCARIA

Uczelnia lub inna instytucja, 

do której wyjeżdżasz, 

musi się znajdować w kraju 

uczestniczącym w programie.



ERASMUS NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Erasmus 

studia-wyjazdy

1998/99

74

2017/2018

ok. 500

Erasmus 

praktyki-wyjazdy

2008/2009

111

2017/2018

ok. 250

Erasmus przyjazdy 

(stud. zagraniczni)

1998/1999

20

2017/2018

ok. 500



WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI REKRUTACJI

 Jesteś studentem (dziennym, zaocznym, wieczorowym) lub 
doktorantem UWr i ukończyłeś I rok studiów

 Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (w Krajach 
Skandynawskich, Belgii i Holandii często wystarcza znajomość 
języka angielskiego) 

 Osiągasz dobre wyniki w nauce; średnia ocen

 Spełniasz warunki „ZASAD REKRUTACJI” określonych przez Twój 
Wydział/Instytut

wyjazdy na część studiów do 
zagranicznej uczelni

Wymiana w Erasmus+ obejmuje:

wyjazdy na praktykę do zagranicznego 
przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji



Dokąd można wyjechać?

STUDIA
Twój Wydział/Instytut podpisał umowy bilateralne w ramach programu 
Erasmus+ z konkretnymi uczelniami zagranicznymi 



Dokąd można wyjechać?

PRAKTYKA

 baza danych firm na stronie BWM 
(wskazówki „jak znaleźć firmę”)

 można samodzielnie znaleźć firmę

Praktyki nie można odbyć w: 
 instytucjach unijnych 
 instytucjach 

odpowiedzialnych za 
zarządzanie programami 
unijnymi



STATUS STUDENTA ERASMUSA

STUDIA

• czas pobytu na studiach to 
integralna część studiów (bez 
urlopu dziekańskiego/przerwy 
w studiach)

• zwolnienie z opłat za studia na 
uczelni zagranicznej (studia)

Prawa i obowiązki studenta Erasmusa 
→ KARTA STUDENTA ERASMUSA

PRAKTYKI

• czas pobytu na praktyce to 
integralna część studiów (bez 
urlopu dziekańskiego/przerwy w 
studiach)

• praktyka obowiązkowa /praktyka 
nadobowiązkowa

• praktyka w ciągu roku 
akademickiego możliwa tylko z IOS



DLA ABSOLWENTÓW

PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

• wyjazd  na okres od 2 do 5 miesięcy w ramach wolnego 
kapitału mobilności

• rekrutacja na wyjazd wyłącznie w czasie studiów (do 
momentu obrony bądź utraty statusu studenta – 30.09)

• realizacja wyjazdu w okresie do 12 miesięcy od daty obrony!

• Status absolwenta – wyłącznie po obronie pracy 
dyplomowej



WYJAZDY NA STUDIA I/LUB PRAKTYKĘ 

Możliwość wielokrotnych wyjazdów

 KAPITAŁ MOBILNOŚCI - ilość miesięcy spędzonych za granicą w 

ramach pr. Erasmus jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować  miesiące wszystkich 
zrealizowanych wyjazdów (zarówno na studiach, jak i na praktykach) na 
danym poziomie studiów, liczone są również wyjazdy z poprzednich edycji 
programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus).

• Kapitał mobilności na jeden poziom studiów 12 m-cy.
• W przypadku studiów jednolitych magisterskich 24 m-cy.



WYJAZDY NA STUDIA I/LUB PRAKTYKĘ 

Gdzie i kiedy można ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus+?

 Rekrutacja odbywa się w instytucie / na wydziale macierzystym u 
koordynatora instytutowego / wydziałowego

Studia – rekrutacja jeden raz w roku : styczeń - luty 2018

Praktyki – nabór ciągły

REKRUTACJA 3 ETAPY



REKRUTACJA – etap 1

Studia

1. podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
na Wydziale/Instytucie

2. „Rozmowy kwalifikujące” w SPNJO 

Praktyki
1. podczas rozmowy kwalifikacyjnej na 

Wydziale/Instytucie
2. „Rozmowy kwalifikujące” w SPNJO 
3. TERMIN USTALANY INDYWIDUALNIE-

przed wyjazdem na praktyki 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
• Języki: EN, DE, ES, IT, PT
• Termin do wyboru: 1.12.2017 (piątek) lub 19.01.2018 (piątek) 
• Zgłaszanie certyfikatów
• Zapoznanie się z opisem rozmowy i warunkami zwolnienia
• Zapisy na rozmowy kwalifikujące

http://www.spnjo.uni.wroc.pl /content/polscy-studenci 

Sprawdzenie znajomości języka obcego



REKRUTACJA – etap 2

Rekrutacja u Koordynatora na wydziale 

• termin wyznaczany przez koordynatora (styczeń-luty 2018)

• „ZASAD REKRUTACJI”– mogą się różnić na poszczególnych 
wydziałach np. wymogi dot. średniej ocen

• USOSweb - przyznanie miejsca przez koordynatora i 
konieczność uzupełnienia przez studenta – dotyczy tylko 
STUDIÓW!



REKRUTACJA – etap 3

STUDIA
2 marca 2018 - oficjalne zakończenie rekrutacji 2018/2019 

na wydziałach

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
(termin do ustalenia)

16 marca 2018 - dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 
BWM

INDYWIDUALNE KONTO STUDENTA NA STRONIE BWM 
international.uni.wroc.pl



GRANT ERASMUS+

STUDIA / PRAKTYKI
• grant Erasmusa na utrzymanie – charakter uzupełniający
• dodatkowe granty dla niepełnosprawnych
• wypłaty stypendiów krajowych (naukowe, socjalne, doktoranckie) nie są 

wstrzymywane

o grant finansowy - maksymalnie na 5 m-cy
o minimalna długość pobytu:

• studia – 3 m-ce
• praktyki – 2 m-ce

ZAKWATEROWANIE
• akademik
• mieszkanie prywatne/stancja (kaucja/depozyt)



GRANT ERASMUS+

Ujednolicone na cały kraj stawki na wyjazdy na Erasmus+
Wysokość 1-miesięcznego grantu – rok akademicki 2017/2018

Studia praktyki Kraj wyjazdu

500 EUR 600 EUR
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

450 EUR 550 EUR
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, 
Słowenia, Turcja

350 EUR 450 EUR
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM 
(Macedonia),Malta,  Rumunia, Słowacja, Węgry



GRANT ERASMUS+

Studenci otrzymujący stypendium socjalne na UWr - Fundusz PO WER  

Wysokość 1-miesięcznego grantu – rok akademicki 2017/2018

Studia / praktyki Kraj wyjazdu

3 015 PLN
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2 799 PLN
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, 
Słowenia, Turcja

2 369 PLN
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM 
(Macedonia),Malta,  Rumunia, Słowacja, Węgry



STYPENDIA SAMORZĄDU WROCŁAWIA

STYPENDIA SAMORZĄDU WROCŁAWIA - STUDENCKI PROGRAM 
STYPENDIALNY (SPS)

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie Urzędu 
Miasta Wrocławia:
www.wroclaw.pl/studencki_program_stypendialny_sps,1.dhtml



KURSY JĘZYKOWE

OLS - Online Linguistic Support - dla studentów 
zakwalifikowanych na wyjazd testy językowe on-line 
(EN, FR, DE, ES, IT, NL, CS, DK, GR, PT, SE) 

 przed wyjazdem i  po powrocie
 Obowiązkowe!
 wynik nie wpływa na udziału w programie
 możliwość otrzymania licencji na kurs językowy on-line



LEARNING AGREEMENT / TRAINING AGREEMENT

STUDIA
porozumienie o programie zajęć na studiach za granicą 
Learning Agreement for Studies

 ECTS (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych)

PRAKTYKI
porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for 
Traineeships (rzadko przyznawane  ECTS)



REZYGNACJE

REZYGNACJA – Koniecznie informować!

BWM
koordynatora na wydziale 
uczelnię zagraniczną/ instytucję przyjmującą



BWM

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Pl. Uniwersytecki 1, pok. 109, Ip
tel:  +48 (0) 71 375-2703

international.uni.wroc.pl

Godziny otwarcia dla interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9:00-14:00

WTOREK: 9:00-14:00
ŚRODA: NIECZYNNE

CZWARTEK: 9:00-14:00
PIĄTEK: 9:00-14:00


