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Akcja 1 Wyjazdy studentów
		
na zagraniczne studia
		
i praktyki

Akcja 1 Wyjazdy pracowników
		
uczelni i specjalistów
		
z przedsiębiorstw

W ramach tej akcji studenci studiów I, II i III stopnia mogą skorzystać z wy-

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do szkół wyższych, z którymi ich

prowadzonych przez uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa

Są to projekty, których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyj-

jazdów trwających łącznie 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach

uczelnie (wydziały) podpisały umowy, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

wyższego, prowadzące w danym roku akademickim wymianę studentów;

nych rozwiązań w szkolnictwie wyższym. Efektem projektów może być mo-

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

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie

– w wyjazdach na staże dla absolwentów: absolwenci – w ciągu roku od

dernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb

nolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich)

zagranicznych uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie szkoły wyż-

ukończenia studiów. Uczelnia wysyłająca musi posiadać Kartę Erasmusa dla

społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Minimalny

mogą wyjechać w sumie aż na 24 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy wli-

sze mogą natomiast zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych.

szkolnictwa wyższego. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki na ma-

skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych

czane są jednak – w ramach każdego poziomu studiów – wyjazdy w ramach

Pracownicy różnych jednostek uczelni mogą wyjeżdżać do instytucji za

cierzystej uczelni;

krajów uczestniczących w programie. Uczelnie biorące udział w projekcie

programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus. Studenci ubiegają się

granicą, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym

– w wyjazdach dydaktycznych i szkoleniowych: pracownicy uczelni posia-

muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

o stypendium programu Erasmus+ w swojej macierzystej uczelni.

uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pra-

dających Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, prowadzących w danym

cy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział

roku akademickim wymianę pracowników;

Działania w ramach projektu

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu

– w wyjazdach specjalistów w celu prowadzenia zajęć na uczelniach: pra-

Działania w projekcie powinny zmierzać do opracowania innowacyjnych rezul-

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać

work shadowing itp.).

cownicy firm z krajów programu Erasmus+.

tatów takich jak: programy kształcenia, kursy, materiały edukacyjne, innowa-

W akcji 1 programu Erasmus+ przeznaczonej dla szkolnictwa wyższego

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

mogą uczestniczyć:
– w wyjazdach na zagraniczne studia i praktyki: studenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich,

cyjne metody nauczania, które znajdą zastosowanie nie tylko w instytucjach

również absolwenci. Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego
czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student zo-

Uwaga! Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przed-

realizujących projekt. Oprócz działań bezpośrednio związanych ze współpra-

stał zakwalifikowany na wyjazd.

siębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu

cą partnerów, takich jak spotkania międzynarodowe, projekt może również

kształcenia goszczącej uczelni. Indywidualny plan pracy nauczyciela lub

przewidywać wyjazdy studentów lub pracowników, jeśli służą one osiągnięciu

Rodzaje wyjazdów

szkolenia pracownika uczelni musi zostać zatwierdzony przez instytucję wy-

jego celów. Wniosek o dofinansowanie składa w imieniu konsorcjum instytucja

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą stu-

syłającą i przyjmującą.

koordynująca do narodowej agencji w swoim kraju.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Projekty mogą trwać dwa lub trzy lata.

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

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie podróży
Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint

i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kra-

Master Degrees)

ju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczel-

Wspólne studia magisterskie to studia II stopnia prowadzone przez konsor-

ni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw – z uczelni zapraszającej.

cjum uczelni, z co najmniej 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 – zgłoszenia
należy składać bezpośrednio do konsorcjów.
W Partnerstwach strategicznych mogą uczestniczyć: różnego typu orga-

Wnioski o prowadzenie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mun-

nizacje i instytucje z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ oraz – o

dus i o fundusze na stypendia dla studentów składają konsorcja uczelni,
posiadające gotowy program wspólnych studiów, do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

ile jest to szczególnie uzasadnione – organizacje z innych krajów (tj. krajów
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partnerskich).
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w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.
Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora
szkolnictwa wyższego!
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe kontynuuje tradycje programu Erasmus,
działającego od roku 1987 oraz będącego w latach 2007-2013 częścią programu „Uczenie się przez całe życie”.

Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 2 Sojusze na rzecz wiedzy
Celem tych projektów 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.
Projekty mogą trwać dwa lub trzy lata.
W Sojuszach na rzecz wiedzy musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z trzech krajów uczestniczących w programie Erasmus+, w tym minimum
dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa. Udział organizacji z innych krajów (krajów partnerskich) musi być uzasadniony szczególnym wkładem do projektu.

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
Zapisz się na newsletter

Erasmus+

www.erasmusplus.org.pl/newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+

www.erasmusplus.org.pl/akademia
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi

www.erasmusplus.org.pl/mediateka

Przyłącz się do dyskusji
w mediach społecznościowych
Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Akcja 2 Wzmacnianie potencjału
		
w sektorze szkolnictwa
		
wyższego
Szkoły wyższe i inne instytucje z krajów programu mogą realizować projekty
wielostronne z instytucjami z krajów partnerskich. Celem tych projektów jest
wzmacnianie potencjału uczelni i systemu szkolnictwa wyższego w krajach
partnerskich.
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