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1. Informacje ogólne o programie Erasmus+



Informacje ogólne o programie Erasmus+

Erasmus – program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 1987.  

Polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Wrocławski biorą w nim udział od roku 
akademickiego 1998/99. 

Program był realizowany w różnych fazach: 
w latach 1987–1994 - Erasmus
w latach 1995–1999 - Socrates I (Socrates/Erasmus)
w latach 2000–2007 - Socrates II (Socrates/Erasmus). 
natomiast od roku akademickiego 2007/2008 był on częścią programu "Uczenie się przez całe 
życie" (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus. 

Aktualnie na lata 2014-2020 program LLP został zastąpiony programem 

Erasmus+, który zaczął funkcjonować na naszej Uczelni od roku akademickiego 

2014/2015 - do 2021. 
➢ W wyniku pandemii termin zakończenia tej edycji Programu został przesunięty o 

rok , co oznacza że na 2022 zaplanowane jest ogłoszenie nowej edycji programu.



Programem są objęte wszystkie kraje UE,
kraje strefy EOG (Islandia, Norwegia, 
Liechtensein), a także kraje ubiegające się do 
wejścia do UE, takie jak: Macedonia Północna, 
Serbia, Turcja

*SZWAJCARIA – istnieje wymiana na zasadach 
analogicznych do Erasmusa, z tym że 
stypendium wypłacane jest z funduszy 
Rządu Szwajcarii a nie ze środków UE.

*Wielka Brytania - została zawarta 
dodatkowa umowa i pomimo wyjścia tego 
kraju z UE współpraca jest kontynuowana 
na takich samych zasadach, jak z innymi 
krajami UE.
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Ogólne warunki

• W programie może wziąć udział każdy student i doktorant UWr, bez 
znaczenia w jakim trybie realizowane są studia (dziennym, 
zaocznym, wieczorowym)

• Kraj pochodzenia, obywatelstwo, czy wiek kandydata nie mają 
znaczenia w rekrutacji na wyjazd

• W momencie wyjazdu należy mieć ukończony przynajmniej 
pierwszy rok studiów licencjackich, co oznacza, że można 
przystąpić do rekrutacji już na pierwszym roku*, tak aby 
po jego ukończeniu wziąć udział w programie 

*wydziały mają prawo wprowadzenia własnych regulacji w tym zakresie, wskazując tym 
samym najlepszy semestr pod kątem programu studiów na realizacje wyjazdu
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Status studenta Erasmus+

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

• całość osiągnieć uzyskanych na uczelni partnerskiej będzie uznane 
na wydziale macierzystym

• do suplementu do dyplomu zostaje wpisana informacja o odbytej 
mobilności wraz z wykazem zrealizowanych przedmiotów lub o 
zrealizowanej praktyce

Prawa i obowiązki studenta przedstawione są szczegółowo w 
Karcie Studenta Erasmusa

Dokument dostępny na stronie BWM 
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia
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Znajomość języków obcych

Ogólne założenie jest takie, że powinno się znać język kraju do jakiego 
chciałaby się jechać, aczkolwiek w  wielu krajach często wystarczy 
znajomość języka angielskiego (w Krajach Skandynawskich, Belgii, 
Holandii).

Dlatego też, planując  wyjazd na studia np. do Włoch bez 
znajomości lokalnego języka należy sprawdzić na stronie www uczelni, 
czy oferuje zajęcia w j. angielskim w danej dziedzinie.  

Absolutnie nie można z góry przyjąć, że każda uczelnia 
uczestnicząca w pr. Erasmus+ oferuje zajęcia w j. angielskim dla 
każdego kierunku.
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Koordynatorzy Erasmus+  osoby 
odpowiedzialne za program na poszczególnych 
wydziałach 

• prowadzą współpracę z uczelniami partnerskimi, podpisują 
umowy o wymianie

• przygotowują corocznie regulaminy dot. rekrutacji

• przeprowadzają rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki 

• pomagają w doborze przedmiotów, jakie będzie się realizowało 
za granicą 

• przy ich pomocy i pośrednictwie następuje rozliczenie wyjazdu 
na wydziale (z dziekanatem).

• Lista Koordynatorów: 
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-
studia#koordynatorzy-programu-erasmus
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Umowy bilateralne dot. wymiany międzynarodowej w 
ramach pr. Erasmus+ zawierane są na poziomie wydziałów tzn., że 

każdy instytut / wydział prowadzi indywidualną współpracę z jednostkami 
partnerskimi za granicą 

Każdy instytut/wydział na UWr posiada własne 
umowy co oznacza, że student np. matematyki ma inną ofertę 

dostępnych na wymianę uczelni niż np. student politologii.

Wykaz umów dla poszczególnych instytutów / wydziałów można 

sprawdzić na stronie www swojej jednostki a także na stronie Biura 
Współpracy Międzynarodowej

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-
studia#uczelnie-partnerskie
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Erasmus+ obejmuje wyjazdy na:

Erasmus+ studia - wyjazdy na część studiów do 
zagranicznej uczelni, minimalny okres studiów to 3 miesiące

Erasmus + praktyki / staże absolwenckie -
wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, 
instytucji lub organizacji, minimalny okres wyjazdu to 2 
miesiące
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Każdy student ma możliwość kilkukrotnie wziąć udział w 
programie, ważne aby pamiętać o tzw. kapitale mobilności.

➢ KAPITAŁ MOBILNOŚCI - ilość miesięcy spędzonych za granicą w 

ramach pr. Erasmus. Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować  
miesiące wszystkich zrealizowanych wyjazdów (zarówno studia, jak i  
praktyki studenckie / staże absolwenckie).

Kapitał mobilności jest obliczany osobno na każdy poziom studiów, czyli po 
przejściu na kolejny poziom studiów „licznik kapitałowy” zostaje zresetowany ;-

• Kapitał mobilności na jeden poziom studiów wynosi 12 m-cy (maksymalnie 
tyle miesięcy można spędzić na Erasmusie)

• W przypadku studiów jednolitych magisterskich (np. prawo, 
psychologia) to 24 m-ce (liczba możliwych miesięcy na 
Erasmusie podwojona)
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Regulamin Rekrutacji na wyjazdy Erasmusowe 

• przygotowuje osobno każdy wydział lub instytut (w osobie 
Koordynatora programu)

• regulamin określa szczegóły rekrutacji np. dokładne terminy czy 
wysokość wymaganej średniej (może być różna na różnych 
kierunkach).

• regulamin jest dostępny na stronie www danej jednostki

• linki do stron wydziałowych czy instytutowych są też dostępne na 
stronie Biura Współpracy Międzynarodowej

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-
studia#rekrutacja-na-erasmusa-odbywa-si-na-wydziaach

Informacje ogólne o programie Erasmus+
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Ujednolicone na cały kraj stawki stypendialne Erasmus+

Wysokość 1-miesięcznego grantu na rok akademicki 2020/2021 
*w roku 2021/22 prawdopodobnie będą takie same

Studia praktyki Kraj wyjazdu

520 EUR 620 EUR
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500 EUR 600 EUR
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR 550 EUR
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, 
Turcja, Węgry
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Studenci , którzy w okresie rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2021/22 

otrzymują na wydziale stypendium socjalne i  zakwalifikują się na wyjazd w 

ramach pr. Erasmus+ będą finansowani na czas wyjazdu ze środków Funduszu 
PO WER, a nie ze środków Erasmusa.

UWAGA! zgodnie z regulaminem za okres rekrutacji na wyjazdy w roku 

2021/22 przyjmuje się semestr letni 2020/21, nie ma znaczenia, czy ktoś pobierał 
stypendium wcześniej, ani czy będzie pobierał w terminie późniejszym, liczy się 
tyko ten wskazany semestr.
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Wysokość miesięcznego stypendium z funduszu PO WER jest 
wyższa od grantu Erasmusa. 

Stypendium PO WER nie zastępuje dofinansowania z wydziału dlatego 
należy pilnować, aby w wyznaczonych przez dziekanaty terminach złożyć 
wymagane dokumenty w celu kontynuacji wypłat dofinansowania socjalnego.

Podsumowując, na czas wyjazdu w ramach pr. Erasmus student może 

otrzymywać dofinansowanie zarówno z wydziału (stypendium socjalne), 
jak i stypendium na wyjazd ( z funduszu PO WER).
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Stypendium z Funduszu PO WER 

Stypendium, mimo że dotyczy wyjazdu zagranicznego wypłacane jest w PLN, 

jednakże, po przeliczeniu miesięcznej kwoty PLN na EUR widać, że wysokość 

dofinansowania jest zdecydowanie wyższa od grantu ze środków Erasmusa.

Wysokość 1-miesięcznego grantu – rok akademicki 2020/2021
Stawki na 2021/2022 nie są jeszcze znane

Studia / praktyki Kraj wyjazdu

3 069 PLN
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 984 PLN
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 771 PLN
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry
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• Planując mobilność w ramach pr. Erasmus+ należy pamiętać, że 

dofinansowanie ma charakter uzupełniający, nie pokrywa w pełni 
realnych kosztów wyjazdu.

• Wyjazd na Erasmus+ studia – finansowanie na okres od 3 do 10 m-cy
• Wyjazd na Erasmus+ praktyki studenckie – finansowanie na okres od 2 do 10 m-cy
• Wyjazd na Erasmus+ staż absolwencki – finansowanie na okres od 2 do 5 m-cy

• wypłaty stypendiów krajowych (naukowe, socjalne, doktoranckie) 

wypłacane na wydziale nie są wstrzymywane w trakcie wyjazdu na Erasmusa

• Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe 

dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych ze swoją 
niepełnosprawnością, szczegóły w Biurze Współpracy Międzynarodowej
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Ilość miejsc na Erasmus+ studia / praktyki (staże)

Od wielu lat liczba realizowanych wyjazdów plasuje się na mniej 
więcej stałym poziomie. W przypadku Erasmus+ studiów liczba 
wyjazdów wynosi około 450 rocznie, czasami jest to bliżej 500 a 
czasami 400, natomiast w przypadku praktyk średnia wynosi 130 

mobilności, aczkolwiek rokrocznie otrzymujemy tyle 

funduszy, że moglibyśmy zrealizować więcej mobilności.

Na tej podstawie możemy zapewnić, że wszyscy kandydaci, 
którzy pozytywnie przejdą rekrutację na wyjazd otrzymają 
dofinansowanie zgodnie z zasadami programu Erasmus+.  

Informacje ogólne o programie Erasmus+



2. Rekrutacja na Erasmus+ studia



Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ studia 

Potwierdzenie znajomości języka obcego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) na zlecenie Biura Współpracy 
Międzynarodowej prowadzi tzw. „rozmowy kwalifikujące na wyjazd” z języków
EN, DE, ES, IT, PT, FR

Są dwa terminy (do wyboru) rozmów online 18.12.2020 lub 22.01.2021 

Wcześniej należy:

• Zapoznać się z opisem rozmowy i warunkami zwolnienia

• Zapisać się  na wybrany termin rozmowy

Jeżeli ktoś posiada certyfikat językowy bądź ukończył na UWr wymagany poziom 
(B2.II) należy to jedynie zgłosić do SPNJO, szczegóły na stronie 
http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/polscy-studenci 

Studenci filologii powinni sprawdzić w regulaminie, bądź dopytać

swojego koordynatora, czy są zwolnieni z rozmów językowych w SPNJO

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


Rekrutacja na Erasmus+ studia 
• odbywa się w instytucie / na wydziale macierzystym 
• jest organizowana przez koordynatora instytutowego / 

wydziałowego

• Okres rekrutacji: styczeń - luty 2021 – dokładne wytyczne 

określa Koordynator w regulaminie rekrutacji

• Rekrutacja dotyczy wyjazdów planowanych zarówno w I, 

jak i w II semestrze 2021/2022

• Możliwa rekrutacja dodatkowa w październiku 2021 

na wyjazdy tylko na II semestr pod warunkiem, że będą do 
dyspozycji wolne miejsca

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ studia 



Po pozytywnym zakończeniu rekrutacji na wydziale Koordynator 

pr. Erasmus przyznaje miejsce na wyjazd w systemie USOS. 

Następnie należy:

1. Uzupełnić na swoim profilu na usoswebie wszystkie wymagane dane 

będące potwierdzeniem chęci wyjazdu na wymianę międzynarodową

2. Założyć indywidulane konto w bazie Biura Współpracy 

Międzynarodowej  https://international-applications.uni.wroc.pl/

3. Przygotować Formularz Zgłoszeniowy w formie online

Ostateczny termin złożenia formularza 12.03.2021 

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ studia 

https://international-applications.uni.wroc.pl/


Przygotowanie wyjazdu

Po zakończonej rekrutacji (po 12.03.2021) zostanie przedstawiona nowa 
prezentacja z informacjami na temat przygotowania wyjazdu, 

możliwościach przedłużenia stypendium oraz jego rozliczenia

Główne zagadnienia tej prezentacji będą 
dotyczyć:

• nominacji na uczelnię partnerską
• procesu aplikacyjnego, o jakie dokumenty może prosić uczelnia 

zagraniczna
• zakwaterowania, ubezpieczenia
• umowy finansowej i przekazania stypendium na konto studenckie
• kursów językowych
• rozliczenia wyjazdu (merytorycznie, finansowo)

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ studia 



3. Rekrutacja na Erasmus+ praktyki



Rekrutacja na Erasmus+ praktyki

Wyróżniamy dwa typy wyjazdów:

Praktyka studencka – wyjazd w trakcie studiów, najczęściej 
planowany w okresie wakacyjnym, ale można też wyjechać w trakcie 
semestru (wówczas należy uzyskać na wydziale zgodę na indywidulną 
organizację studiów), finansowanie na okres od 2 do 10 miesięcy

Praktyka /staż absolwencki – wyjazd ze statusem 
absolwenta, czyli po obronie pracy dyplomowej, finansowanie na okres 
od 2 do 5 miesięcy

Ważne!

• rekrutacja na wyjazd absolwencki musi się odbyć w czasie studiów 
(do momentu obrony, a jeżeli obrona nie odbędzie się do 30.09. 
danego roku to proszę pamiętać, że z tym dniem (30.09) następuje 
utrata statusu studenta i rekrutacja na staż absolwencki po tym 
terminie przestaje być możliwa) 

• wyjazd musi zostać zrealizowany w okresie do 18 miesięcy 
od daty obrony!



Planując wyjazd na praktykę:

• można samodzielnie znaleźć firmę - pisząc mail do firmy, należy 
pamiętać o zasadach programu ERASMUS+ (tutaj warto podać link do 
Narodowej Agencji programu w danym kraju: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-
agencies_en.htm), co pozwoli firmie zdobyć szczegółowe informacje o 
zasadach realizacji programu,
• WAŻNE: szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:
instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami 
wspólnotowymi, w celu uniknięcia potencjalnego konfliktów interesów

• można skorzystać z bazy danych firm na stronie BWM 
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-
praktyki#jak-znalec-firm

• UWAGA! Miejscem praktyki mogą też być uczelnie!

Rekrutacja na Erasmus+ praktyki

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-praktyki


Etapy: 
1. Potwierdzenie znajomości języka obcego – jeżeli nie 

posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka 
obcego można umówić indywidulany termin na rozmowę 
kwalifikującą w SPNJO - elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

2. Następnie należy założyć indywidulane konto w bazie Biura 
Współpracy Międzynarodowej i przygotować Formularz Zgłoszeniowy 
Erasmus+ praktyki https://international-applications.uni.wroc.pl/

3. Rekrutacja u koordynatora – indywidualnie uzgodniony termin 

Rekrutacja na praktykę ma charakter ciągły, co oznacza, 

że w dowolnym momencie można przygotować dokumenty i przejść 
rekrutację na wyjazd

Rekrutacja na Erasmus+ praktyki

mailto:elzbieta.kopec@uwr.edu.pl
https://international-applications.uni.wroc.pl/


Od tego momentu wyjazd jest przygotowywany we 

współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej (BWM)

1. Formularz zgłoszeniowy na Erasmus+ praktyki trafia do 
naszego Biura

2. Następuje akceptacja mobilność w systemie, przez co zostają 
udostępnione dalsze dokumenty (Training Agreement, 
umowa finansowa)

Szczegóły dotyczące przygotowania wyjazdu 
(zakwaterowanie, ubezpieczanie) są przedstawione na stronie 
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-
praktyki#przed-wyjazdem

Rekrutacja na Erasmus+ praktyki

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-praktyki


4. Erasmus + Kraje Partnerskie



Erasmus + Kraje Partnerskie (KA107)

Program daje możliwość odbycia semestralnych studiów w 
uczelniach partnerskich w:

Albanii Bośni i 

Hercegowinie

Czarnogórze Izraelu Jordanii Kosowie
Republice 

Dominikany

➢ Czas trwania mobilności: od 3 do 5 miesięcy (w zależności 
od długości trwania semestru na danej uczelni 
partnerskiej)

Erasmus+ Kraje Partnerskie



Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie 

odbywa się podobnie, jak w przypadku tradycyjnego Erasmusa, czyli na 
wydziale u koordynatora.
Zasady rekrutacji są takie same, jak w przypadku tradycyjnego programu 
Erasmus+ 

Dofinansowanie:
- 700 EUR na miesiąc (niezależnie od kraju mobilność)
- dodatkowo dofinansowanie podróży (jego wysokość zależy od 

odległości uczelni partnerskiej)

UWAGA!
Miejsca dostępne są dla studentów tylko niektórych 
kierunków, informacje na temat aktualnie dostępnych mobilność 
oraz szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na 
stronie: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-
studia/erasmus-kraje-partnerskie

Erasmus+ Kraje Partnerskie

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia/erasmus-kraje-partnerskie


5. Inne oferty stypendialne



Wyjeżdżając na Erasmusa lub na dowolną inną wymianę można się 

ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w ramach

Studenckiego Programu Stypendialnego Miasta Wrocławia

Program realizowany jest  - z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia – przez 
Wrocławskie Centrum Akademickie, a stypendia finansowane są ze środków 

Gminy Wrocław.

Każdy zainteresowany ubiega się indywidualnie. Więcej na stronie: 

https://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny

Stypendia Miasta Wrocławia

https://wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny


Umowy Bilateralne

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość realizacji 
semestralnego pobytu studyjnego w ramach ogólnouczelnianych 

umów bilateralnych. 

• Program wymiany pozwala na odbycie semestralnego lub rocznego 
okresu studiów na czelni partnerskiej bez opłat czesnego. 

• Dodatkowo niektóre z uczelnie gwarantują stypendium lub 
bezpłatne zakwaterowanie.  

• W ofercie można znaleźć uczelnie partnerskie z pięciu kontynentów 
świata.



Umowy Bilateralne

▪ Do najpopularniejszych kierunków wybieranych przez studentów 

należą Rosja, USA, Korea Południowa, Japonia, Kanada     

Rekrutacja:

1. jest prowadzona centralnie, przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej (nie na wydziale/w instytucie)

2. Zakończenie rekrutacji 28.02.2021r.

3. szczegóły rekrutacji oraz dokładna lista uczelni partnerskich na 
stronie BWM: https://international.uni.wroc.pl/wymiana-
wyjazdy/inne-wymiany#umowy-bilateralne

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany


ISEP – wymiana z uczelniami z USA

Uniwersytet Wrocławski jako jedyna uczelnia w Polsce od ponad 15 lat jest 

partnerem programu International Student Exchange Program (ISEP). 
W ramach Programu realizowane są wyjazdy jednosemestralne do 
uczelni amerykańskich. 

Program działa na zasadzie wymiany dwustronnej, co oznacza, że 

student wyjeżdżający pokrywa koszt utrzymania* studenta 
amerykańskiego, a student z USA w analogiczny sposób dofinansowuje 
studenta z UWr. 

Dzięki temu student będąc już za granicą otrzymuje bezpłatne 
miejsce w domu studenckim i wyżywienie.

*obowiązkowa jednorazowa wpłata na konto uniwersyteckie w wysokości 5000 PLN
(1000 PLN x 5 miesięcy) na utrzymanie studenta amerykańskiego

Dodatkowo po stronie studenta wyjeżdżającego leżą opłaty:
"application fee" w wysokości 100 $  "acceptance fee" w wysokości 395 $ a także 
koszty związane z wizą i ubezpieczeniem



ISEP – wymiana z uczelniami z USA

Uczestnictwo w programie ISEP gwarantuje:

• zwolnienie z opłat za studia na uczelni amerykańskiej
• miejsce w domu studenckim i wyżywienie (wcześniej opłacone przez 

studenta amerykańskiego)

• dodatkowo Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż dla 
studentów UWr

Więcej informacji na temat ISEP oraz rekrutacji na stronie: 
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany#isep

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany


CEEPUS – wymiana z krajami środkowoeuropejskimi

• Studenci UWr posiadający obywatelstwo jednego z krajów członkowskich 
CEEPUS mają możliwość realizacji części studiów w wybranej uczelni w 
innym kraju członkowskim.

• Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Czarnogóra, 
Słowacja, Słowenia oraz Węgry.



CEEPUS – wymiana z krajami środkowoeuropejskimi

• Studenci aplikują o wyjazd na warunkach stypendialnych bezpośrednio 
na stronie http://ceepus.info/#nbb wypełniając formularz on-line.

• Można aplikować o stypendium w uczelni partnerskiej w ramach sieci 
akademickiej, której UWr jest partnerem lub poza siecią - jako 
freemover. Wyszukiwarka sieci akademickich 
https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

• Stypendium na pobyt wypłacane jest przez stronę przyjmującą.

Dodatkowo w Biurze Współpracy Międzynarodowej można ubiegać 

się o dofinansowanie podróży (na podstawie biletów, do limitu kosztów 
podróży najtańszym środkiem transportu). 

Szczegóły na temat programu: 
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-
wymiany#ceepus

http://ceepus.info/
https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx
https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany


Kontakt

6. Dane kontaktowe Biura Współpracy 
Międzynarodowej UWr



Adres:
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Pl. Uniwersytecki 1, Gmach Główny Uniwersytetu, I piętro, pok. 109, 

Kontakt mailowy:
Koordynator uczelniany Erasmus+
Barbara Skałacka-Harrold barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl

Erasmus + studia
Anna Sas-Korobczak anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl

Erasmus+ praktyki
Zofia Pietrzkiewicz zofia.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

Inne programy wymiany
Joanna Skotnicka joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

Telefon do biura: +48 (0) 71 375-2703 / 48 (0) 71 375-2705

Kontakt

mailto:barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl
mailto:anna.sas-Korobczak@uwr.edu.pl
mailto:zofia.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl
mailto:joanna.skotnicka@uwr.edu.pl


Jeżeli się jeszcze wahasz to obejrzyj relacje byłych stypendystów,
potem już nie będziesz mieć wątpliwości.

Weź udział w rekrutacji i skorzystaj z programów wymiany!
Pamiętaj, że nie każdy ma taką możliwość!

No i najważniejsze, na każdym etapie możesz liczyć na pomoc 
naszego Biura ☺

Więcej informacji na stronie domowej
Biura Współpracy Międzynarodowej
https://international.uni.wroc.pl/

Kontakt

https://international.uni.wroc.pl/

