
1. CZYM JEST PROGRAM     
ERASMUS? 

 
Program ERASMUS jest komponentem nowego 
wspólnotowego programu edukacyjnego Uczenie 
się przez całe życie (The Lifelong Learning 
Programme), skierowanym do szkolnictwa 
wyższego  
 
 

CELE PROGRAMU LLP: 
 

 Rozszerzanie współpracy europejskiej w 
dziedzinie edukacji 

 

 Wprowadzenie i wzmacnianie wymiaru 
europejskiego w procesach edukacyjnych 

  

 Podnoszenie jakości kształcenia, również 
zawodowego 

 

 Promowanie idei kształcenia przez całe 
życie 

 
 
 

2. CO PROGRAM ERASMUS 
OFERUJE  STUDENTOM? 
 
 

 Semestralny lub roczny pobyt na 
studiach w zagranicznej uczelni 

partnerskiej 
 

 Pobyt na praktyce w zagranicznej 

instytucji, firmie, organizacji partnerskiej 
 

 Zwolnienie z czesnego za naukę w 

uczelniach partnerskich 
 

 Uznanie okresu i programu studiów oraz - 
opcjonalnie - praktyk odbytych za granicą  

 

 Przyznanie częściowego grantu na okres 

pobytu za granicą (Program Erasmus nie 
finansuje całości kosztów pobytu) 

 
 
 
W roku akademickim 2011/2012 wysokość miesięcznego grantu 
obliczeniowego określonego przez Narodową Agencję 
Programu Erasmus będzie najprawdopodobniej nie niższa niż 
kwoty określone poniżej: 

  
 
Kraje  

Wysokość grantu 
przyjęta w US w 
roku akademickim 
2010/2011 
 

 
wyjazd na studia 
wyjazd na praktykę 

Dania, Finlandia, Francja, 
Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania, Szwajcaria 

 
460 EUR 

 
465 EUR 

Austria, Belgia, Cypr, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, 
Luksemburg, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Włochy 

 
410 EUR 

 
420 EUR 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, 
Macedonia, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Turcja, Węgry 

 
360 EUR 

 
375 EUR 

 

 

 Możliwość wyjazdu bez grantu, z 

zachowaniem statusu studenta Erasmusa 
 

 Zachowanie praw do przysługujących 
stypendiów krajowych 

 
 
 
 
 

Co jeszcze można zyskać? 
 

 Żywy kontakt z językami obcymi i 
motywację do ich nauki 

 

 Zagraniczne kontakty i przyjaźnie 
 

 Pobyt w prawdziwej „szkole życia” 
 
 
 

      
 
 

 3. KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O 
WYJAZD W RAMACH 
ERASMUSA? 
 
 

 Studenci zarejestrowani oficjalnie na 
kierunku studiów licencjackich/ 
magisterskich/ doktoranckich 

 

 Studenci, którzy w momencie 
wyjazdu ukończyli co najmniej 1 rok 
studiów pierwszego stopnia 
(licencjackich)  
/wymóg dotyczy wyjazdów na studia/ 

 
 
UWAGA: z uwagi na profil uczelni 
partnerskich i możliwość realizacji 
określonego programu studiów uczelnie 
macierzyste mogą wprowadzić dodatkowe 
ograniczenia na poszczególnych 
kierunkach, np. nie zezwalać na wyjazd na 
ostatnim roku lub semestrze! 

 
UWAGA: Byli stypendyści Programu 
Leonardo da Vinci nie mogą uczestniczyć 
w praktykach Erasmusa. 



4. JAK ZOSTAĆ STUDENTEM 
ERASMUSA? 

 
 Kontakt z macierzystym koordynatorem 

kierunkowym ECTS i/ lub Działem Spraw 
Międzynarodowych 

 

 Zebranie informacji o partnerskich 
uczelniach, instytucjach, firmach i 
organizacjach przyjmujących (program 
studiów, program praktyk, warunki bytowe), 
swoich prawach i obowiązkach (strony 
internetowe poszczególnych uczelni, 
instytucji, koordynatorzy kierunkowi ECTS, 
byli stypendyści Erasmusa, Dział Spraw 
Międzynarodowych, ogólnouczelniana 
akcja informacyjna w marcu/ kwietniu) 

 

 Podjęcie decyzji o wyjeździe 
 

 Złożenie wniosku o kwalifikację na 
wyjazd na studia w terminie ustalonym 

przez koordynatorów ECTS na 
macierzystym Wydziale/ kierunku  

 
lub 
 

 Złożenie deklaracji o wyjazd na praktykę 

w terminie ustalonym przez Uczelnianego 
Koordynatora programu Erasmus u 
koordynatorów ECTS na macierzystym 
Wydziale/ kierunku z kopią w Dziale Spraw 
Międzynarodowych. 

 
UWAGA: termin kwalifikacji kandydatów na 
wyjazd na studia na kolejny rok akademicki 
(semestr zimowy i letni) musi uwzględniać 
termin przyjmowania aplikacji  przez uczelnie 
partnerskie! 
Termin kwalifikacji kandydatów na wyjazd na 
praktykę upływa 31 maja! 
Istnieje możliwość dodatkowych kwalifikacji. 

KONTAKT I INFORMACJE: 
 
 
 

 
PROGRAM ERASMUS W 
UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM 
 
 
 

Paulina Judycka 
Koordynator Programu ERASMUS w US 
 
Dział Spraw Międzynarodowych 
Al. Papieża Jana Pawła II 31, III p., pok. 310 
Tel.: 091 444 1058 
 
http://www.us.szc.pl/erasmus 
 
 
 
 

INFORMACJA OGÓLNA O 
PROGRAMIE: 
 
 
 
NARODOWA AGENCJA PROGRAMU ERASMUS 

 
http://www.frse.org.pl  
http://www.erasmus.org.pl 
 
KOMISJA EUROPEJSKA: 

www.europa.eu.int/comm/education/erasmus.html 
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